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Elektriskais kartupeļu mizotājs 

 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam –  lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ierīces apraksts 
 

1. Kartupeļu mizojamā bļodas vāks 

2. Rīve 

3. Kartupeļu mizojamā bļoda 

4. Zobrats 

5. Kartupeļu mizotāja bāze 

6. Kartupeļu mizotāja Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzis 

7. Gumijas paliktnis 

8. Elektriskā vada uzglabāšanas vieta 

 

 

 

Pirms lietošanas 

1. Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, nomazgājiet kartupeļu mizojamo bļodu, tās vāku un rīvi ar karstu 

ūdeni un nožāvējiet. 

2. Nostipriniet mizotāja bāzi uz galda stipri piespiežot gumijas paliktni galda virsmai. 

3. Pirms pievienojat elektrības vadu elektriskajam tīklam – pārliecinieties, ka kartupeļu mizotājs ir 

izslēgts. 

4. Uzlieciet kartupeļu mizojamo bļodu uz motora bāzes un nostipriniet rīvi. 
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Kartupeļu mizošana 

1. Ielejiet kartupeļu mizojamajā bļodā 2 līdz 3 glāzes ūdens. 

2. Ielieciet kartupeļu mizojamajā bļodā kartupeļus (līdz 1kg). 

3. Uzlieciet bļodai vāku un pārbaudiet vai tas ir cieši noslēgts. 

4. Ieslēdziet kartupeļu mizojamo mašīnu. Kartupeļu miziņa tiks norīvēta apmēram 2 minūšu laikā (ja 

kartupeļi ir neregulāras formas – mizas norīvēšana var aizņemt ilgāku laiku). Neatstājiet mizotāju 

ieslēgtu ilgāk par 4 minūtēm. Caur caurspīdīgo mizotāja vāku Jūs labi redzēsiet, kad mizošana ir 

pabeigta. 

5. Kad mizošana ir pabeigta – izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā tīkla. 

6. Izņemiet kartupeļus no mizotāja un noskalojiet tos ar tīru ūdeni. Var gadīties, ka iedobumos kartupeļi 

vēl ir palikuši nenomizoti – notīriet mizas atlikumu ar nazi. 

 

 

 

Tīrīšana un uzglabāšana 

1. Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no elektriskā tīkla. 

2. Pēc katras lietošanas noskalojiet bļodu, bļodas vāku un rīvi ar siltu ūdeni un ļaujiet nožūt. 

3. Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet abrazīvas vielas, mazgāšanas līdzekļus vai citus ķīmiskus 

līdzekļus – mazgājiet tikai ar tīru ūdeni. 

 

 

Tehniskie dati 
 Voltāža: 220 – 230V ~50Hz 

 Jauda 70W 

 Maksimālais nepārtrauktas darbošanās laiks: 4 minūtes 

 

 

 

Drošības pasākumi 
 

 Neaizskariet ierīci ar slapjām rokām, kad tā ir pieslēgta elektriskajam tīklam. 

 Nelietojiet šo ierīci citiem mērķiem, nekā tā ir paredzēta. 

 Nepakļaujiet motora bāzi un elektrisko vadu mitruma un ūdens iedarbībai. 

 Nepakļaujiet ierīci ļoti zemu un ļoti augstu temperatūru iedarbībai. Neglabājiet ierīci atklātos saules 

staros. 

 Kad ierīce netiek lietota – vienmēr to izslēdziet un atvienojiet no elektriskā tīkla. 

 Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā tīkla. 

 Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. 

 Atcerieties, ka maksimālais vienā reizē mizojamo kartupeļu svars nedrīkst pārsniegt 1kg un 

mizošanas laiks bez pārtraukuma nedrīkst pārsniegt 4 minūtes. 

 Rīve ir ļoti asa – uzmanieties to tīrot. 

 Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās – nelietojiet to ārā. 

 Neaizsedziet un nenosprostojiet ierīces ventilācijas atveres. 

 Lietojiet un uzglabājiet ierīci bērniem nesasniedzamā vietā. 
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Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas 

rezultātā. 

 

 

  

Apkārtējās vides aizsardzība 
 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves 

atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības 

aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku 

informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai 

veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Importēts no Čehijas Republikas 
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