
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Maišytuvas 

IM-7326 
 

Naudotojo instrukcijos 
 
Mielas naudotojau, 
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, 
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir 
pagamintas. 
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079. 
 

SVARBU! 
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui. 
Atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose instrukcijose prieš 
pradėdami naudoti prietaisą, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas, jei jų 
vėl prireikt ų ateityje, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. 
Jei turėsite klausimų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC 
techninės priežiūros centru. 
 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 
• Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po 

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą 
IMETEC techninės priežiūros centrą.  

• Neleiskite vaikams žaistu su įpakavimo medžiagomis. Laikykite jas vaikams 
nepasiekiamoje vietoje: uždusimo pavojus. 

• Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.  
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip maisto maišytuvas, skirtas 

namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.  
• Neleiskite jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams ir asmenims, kurie nesugeba 

naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar kitokių sutrikimų, nepatyrimo ar 
nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens 
pagalba. Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros. Prietaiso veikimo metu  
jį laikykite vaikams iki 12 metų nepasiekiamoje vietoje. 

• Niekada nenaudokite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis. 
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. 
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.). 
• Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, išjunkite iš elektros tinklo. 
• Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo 

susisiekite su autorizuotu IMETEC techniniu priežiūros centru. 
• Jei pažeistas prietaiso laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninio priežiūros centro 

darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

tel.: (8-37) 215104 
www.krinona.lt 



• Kad išvengtumėte elektros iškrovos, niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir 
nekiškite po tekančio vandens srove. 

• Nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių. Naudojimo metu padėkite jį taip, kad jis 
negalėtų įkristi į vandenį (pvz., vandens pilnos prausyklės). 

• Nenaudokite prietaiso greta viryklės. Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su 
įkaitusiais paviršiais. 

• Nelieskite judančių prietaiso dalių. 
 
SVARBU 
• Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisą paliekate be 

priežiūros, prieš valymą, dalių išmontavimą bei sumontavimą ir kai baigėte naudoti. 
• Nelieskite ir nekeiskite prietaiso dalių jam veikiant. 
• Nenaudokite prietaiso vilkėdami drabužius ilgomis plačiomis rankovėmis: veikimo metu 

prietaisas jas gali įtraukti. 
 

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A] 
 
1. Greičio jungiklis 
2. Pulso režimo mygtukas 
3. Ventiliacijos angos 
4. Maitinimo laidas 
5. Plakimo šluotelės 
6. Variklio dalis 
7. Priedų nuėmimo mygtukas 
8. Minkymo kabliai 
 

NAUDOJIMAS 
 

Įjungimo / išjungimo mygtukai (1 ir 2) veikia tokiais režimais: 
• ECO: mažas greitis, nedidelės energijos sąnaudos. 
• TURBO / PULSE: didelis greitis, paspartina plakimo / maišymo procesą. 
 

SVARBU! 
Visos prietaiso dalys, kurios naudojimo metu kontaktuoja su maistu, privalo būti gerai 
išplaunamos prieš naudojimą. 
 

DĖMESIO!  
• Naudojimo metu neblokuokite ventiliacijos angų (3). 
• Saugokite ventiliacijos angas (3) nuo vandens patekimo. 
• Nepertraukiamas prietaiso naudojimas neturi viršyti 5 minučių. 
• Panaudoję prietaisą 5 minutes, leiskite jam atvėsti. 
• Nemaišykite daugiau nei 600 g miltų ir 400 ml vandens. 
 
• Prie variklio dalies (6) pritvirtinkite plakimo šluoteles (5) arba minkymo kablius (8), 

priklausomai nuo atliekamo darbo [Pav. C]. 
• Šluoteles (5) arba kablius (8) įkiškite į maisto produktus. 
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą. 
• Pasirinkite norimą greitį ir veikimo režimą (1 arba 2). 

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
 

Šluotelių (5) ir kablių (8) valymas 
Šluoteles (5) ir kablius (8) nuo prietaiso nuimsite paspaudę specialų mygtuką (7) [Pav. B) 
• Šiuos priedus galima plauti rankomis (vandeniu ir indų plovikliu) arba indaplovėje (ne 

aukštesnėje nei 60° C temperatūroje). 
 
Variklio dalies (6) valymas 
• Variklio dalį (6) ir maitinimo laidą (4) valykite drėgna šluoste. 
 

 
TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO PAŠALINIMAS 

 
Prietaiso pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Išmeskite jas atsižvelgdami į 
aplinkos apsaugos standartus.   
Tinkamu būdu pašalinkite atliekas (pagal Europos standartą 2002/96/EC). Daugiau 
informacijos apie atliekų rūšiavimą gausite prietaiso pardavimo vietose arba 
susisiekę su vietine atliekų tvarkymo įmone. 

 
GARANTINIS APTARNAVIMAS 

 
Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu 
IMETEC techninės priežiūros centru.  
 
Prietaisui taikoma gamintojo garantija.Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite 
garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų nepaisymas panaikina prietaisui suteikiamą 
garantiją. 

 

 


