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RANKINIS PLAKTUVAS SU STOVU

BREVILLE BRVFP040X
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Saugumo taisyklės
Svarbios saugaus prietaiso naudojimo

taisyklės. Prieš pradėdami naudoti prietaisą,

atidžiai perskaitykite šiame naudotojo vadove

pateikiamą informaciją ir išsaugokite šį

naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau

pasikonsultuoti.

Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės,

kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai

gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys

nukentėti dėl patirties naudojant

panašius prietaisus stokos ir/ar

reikalingų žinių trūkumo, prietaisu

naudotis gali tik prieš tai tinkamai

apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai

suprasti grėsmes, kylančias naudojantis

prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su

prietaisu. Neleiskite vaikams

neprižiūrimiems suaugusiųjų taisyti ir

valyti prietaiso.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą

jaunesniems nei 8 metų vaikams

nepasiekiamoje vietoje.

 Baigę naudoti prietaisą ir prieš prietaisą

valydami arba jį išrinkdami ir surinkdami

visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš

maitinimo lizdo.
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 Pastebėję, jog pažeistas

maitinimo laidas, leiskite,

kad jį pakeistų gamintojas,

įgalioto klientų techninio

aptarnavimo centro

specialistai arba kitas

patyręs specialistas, nes tik

taip išvengsite grėsmės

sveikatai.

 Naudokite prietaisą tik pagal

naudotojo vadove nurodytą

paskirtį. Prietaisas

nepritaikytas naudoti

atvirame ore. Naudokite

prietaisą tik namuose ir

patalpose.

 Prieš liesdami prietaiso

kištuką arba įjungdami

prietaisą, įsitikinkite, kad

Jūsų rankos visiškai sausos.

 Naudokite prietaisą tik ant

lygių, tvirtų, sausų ir stabilių

paviršių.

 Nelaikykite prietaiso ant

arba netoli kaistančių

paviršių, pvz. dujinės ar

elektrinės viryklės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu

jis buvo numestas,

pastebimai pažeistas arba

jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nemerkite jokių prietaiso

dalių, jo laido ar kištuko į

vandenį ar kitus skysčius.

 Neleiskite, kad prietaiso

laidas kybotų ant stalviršio

krašto, liestųsi prie įkaitusių

paviršių arba būtų

susipainiojęs, susivyniojęs arba prispaustas.

 Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.

 Saugokite pirštus, plaukus ir drabužius nuo judančių veikiančio prietaiso dalių.

 Nemėginkite prijungti ar nuimti prietaiso priedų ir galvučių, kol prietaisas visiškai nesustojo.

Sudedamosios dalys
1. Plaktuvo pagrindas / dubens diskelis 10. Laikmatis

2. Nerūdijančio plieno dubuo 11. Mikserio korpuso pakėlimo/nuleidimo mygtukas

3. Nuimamas rankinis mikseris 12. Rankinio mikserio nuėmimo mygtukas

4. Šakučių nuėmimo mygtukas 13. Indo greičio valdiklis

5. ON/OFF mygtukas 14. Kairė plakimo šakutė

6. Ekranėlis ir greičio valdiklis 15. Dešinė plakimo šakutė

7. Intensyvaus maišymo mygtukas 16. Kairė galvutė tešlai

8. Greičio sumažinimo mygtukas 17. Dešinė galvutė tešlai

9. Greičio padidinimo mygtukas 18. Mentelė
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Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Prieš pirmą kartą naudodami plaktuvą, perplaukite plakimo šakutes, galvutes tešlai, mentelę ir nerūdijančio plieno maišymo indelį

šiltame, muiliname vandenyje. Perplaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite. Nenaudokite stiprių, ėdžių valiklių ir cheminių

medžiagų ar orkaitėms skirtų valymo medžiagų. Naudodami drėgną skudurėlį ar kempinę, nuvalykite rankinio mikserio ir jo stovo

išorinę dalį. Gerai išdžiovinkite.

Plaktuvo naudojimas su stovu
1. Įsitikinkite, kad mikserio kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo ir ON/OFF mygtukas yra 0 (OFF) padėtyje. Paspauskite

atleidimo mygtuką ir kilstelėkite mikserio galvutę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos [A pav.].

2. Uždėkite nerūdijančio plieno maišymo dubenį ant jo diskelio‐pagrindo [B pav.].

3. Pasukite maišymo dubenį laikrodžio rodyklės kryptimi (link simbolio), kol jis užsifiksuos [C pav.]. Norėdami nuimti

dubenį, pasukite jį priešinga kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę) link simbolio.

4. Prijunkite kairę plakimo šakutę (14) arba kairę galvutę tešlai (16) prie kairės mikserio skylutės, kaip parodyta D pav.

Mikserio skylutės pažymėtos atitinkamais simboliais, kad būtų lengviau įstatyti tinkamą plakimo šakutę ar galvutę.

5. Prijunkite dešinę plakimo šakutę (15) arba dešinę galvutę tešlai (17) prie dešinės mikserio skylutės, kaip parodyta E pav.

6. Spustelėkite mikserio nuleidimo/pakėlimo mygtuką ir nuleiskite mikserį žemyn link dubens, kol išgirsite spragtelėjimą [F

pav.].

7. Sudėkite ingredientus įmaišymo dubenį.

8. Įstatykite prietaiso kištuką įmaitinimo lizdą.

9. ON/OFF mygtuku pasirinkite I (ON) parinktį. Tada + mygtuku nustatykite reikiamą plakimo greitį. Valdykite plakimo greitį

+ ir – mygtukais [G pav.]. Plakimo indelio greičio valdikliu pasirinkite reikiamą dubens greitį (0, 1 arba 2).

10. Naudodami ypatingos formos mentelę, parduodamą kartu su prietaisu, galėsite pašalinti prie dubens šonų prilipusią tešlą.

Prieš pradėdami griebti tešlą nuo dubens šonų, visada pirmiausia sustabdykite mikserį.

Rankinio plaktuvo naudojimas
1. Įsitikinkite, kad mikserio kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo ir ON/OFF mygtukas yra 0 (OFF) padėtyje. Paspauskite

atleidimo mygtuką ir kilstelėkite mikserio galvutę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos [H pav.].

2. Paspauskite ir laikykite paspaustąmikserio nuėmimo mygtuką. Kilstelėdami nuimkite rankinįmikserį nuo stovelio [I pav.].

3. Įstatykite prietaiso kištuką įmaitinimo lizdą.

4. Įstatykite plakimo šakutes/tešlos maišymo galvutes į ingredientų, kuriuos ketinate maišyti, masę. Maišydami ingredientus,

nepamirškite prilaikyti dubens rankomis [J pav.].

5. ON/OFF mygtuku pasirinkite I (ON) parinktį. Tada + mygtuku nustatykite reikiamą plakimo greitį. Valdykite plakimo greitį

+ ir – mygtukais [G pav.].

6. Baigę maišyti produktus, – mygtuku nustatykite 0 greitį. Tada ON/OFF mygtuku nustatykite 0 parinktį [K pav.]. Pakratykite

plakimo šakutes/tešlos maišymo galvutes, kad nepaliktumėte ant jų dalies ingredientų.

Laikmačio naudojimas
Įjungę plaktuvą, apatinėje ekranėlio dalyje matysite skaičius 0:00. Pasirinkus greitį, laikrodis pradės skaičiuoti laiką 1 sekundės

tikslumu. Taip galėsite matuoti maišymo laiką.

Išjungus prietaisą arba nustačius 0 greitį, laikmatis grįš į pradinę 0:00 padėtį.

Valymas ir priežiūra
Kad valyti prietaisą būtų lengviau, valykite mikserį ir plakimo šakutes/tešlos galvutes iš karto baigę naudoti prietaisą.

1. ON/OFF mygtuku nustatykite 0 (OFF) padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Spustelėdami išėmimo mygtuką, ištraukite plakimo šakutes/tešlos maišymo galvutes iš rankinio mikserio [L pav.].

3. Plaukite plakimo šakutes/tešlos maišymo galvutes šiltame muiliname vandenyje. Taip pat galite plauti šias detales

indaplovėje.

4. Prieš padėdami plakimo šakutes/tešlos maišymo galvutes saugoti ir prieš jas vėl naudodami, perplaukite šias detales

švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.

5. Naudodami drėgną skudurėlį, nuvalykite rankinio mikserio korpusą.

6. Jei reikia, išplaukite maišymo dubenį šiltame muiliname vandenyje. Taip pat galite plauti jį indaplovėje.
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Laikymas
Laikykite rankinį plaktuvą švarioje, sausoje vietoje. Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įsitikinkite, kad prietaisas

tinkamai išrinktas.

Gamintojo garantija

Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.

Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo

vietą kartu su garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer

Solutions“ (JCS (Europe)) pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas.

JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garantiniam

laikotarpiui, laikantis šių sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų.

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo

paviršius.

Garantija galioja tik prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo

naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais

atsikratykite nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų panaudojimą

kreipkitės į pardavėją arba vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


