
Prietaisas turi 5 valdymo nustatymus ir 1 „turbo“ greičio nustatymą.

NEBETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų
šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių konteinerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad
nebeeksploatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar
ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminio medžiagų
perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kuriojeįsigijote
prietaisą.

IMETEC

Mikseris IM-7373

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mesįsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę,
patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu,įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo
instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

S A U G U M O I N S T R U K C I J O S
• Išpakavusprietaisą, įsitikinkite arjis nėrapažeistas.Pastebėjuspažeidimus,nenaudokiteprietaiso,

kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Priešįjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
• Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas

netinkaįtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
• Šį prietaisą galima naudoti tik kaip mikserį namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso

naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas
neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.

• Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
- Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
- Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
- Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ar nekompetentingiems asmenims be suaugusių priežiūros.

• Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
• Numetusprietaisą ir/ar pastebėjus,jog jis blogaiveikia,išjunkite jį ir neremontuokitepatys.Prietaiso

patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Nekeiskiteįtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuotą techninės

priežiūros centrą.
• Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksploatuoti prietaiso, siūlome atjungus išįtampos lizdo perkirpti jo

įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad
apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

• Nesinaudokite nenutrūkstamai prietaisu ilgiau kaip 5 minutes. Tarp dviejų veikimo ciklų, leiskite prietaisui
atvėsti 5 minutes.

• Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės
negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių
asmenų priežiūra.

• Prietaisas– nežaislasvaikams!

P A G R I N D I N ö S I N S T R U K C I J PRIETAISO IR PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. Z]
1. Greičio valdymo jungiklis 4. Variklio skyrius 7. Angos plaktuvams
2. Mygtukas„Turbo“ 5. Tešlosplaktuvai 8. Oroangos

Mygtukaslengvamplaktuvų išmetimui 6. Plaktuvai

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

. Tel Nr 8(37)215104
www.krinona.lt

Funkcija Naudojimas

1 - 2 - 3
Lėtasgreitis,
nepertraukiamas

Naudokitepradinėje maišymostadijoje,maišant
ingredientus
arbatinkamišiniamssuskystakonsistencija.4

Greitas,
nepertraukiamas
veikimas

Naudokitebaigiamojojemaišymostadijoje,
tirštiems
mišiniamsarbaplakimui (kiaušinių, grietinėlėsir

5 - „Turbo“ Maksimalus greitis,
nepertraukiamas
veikimas

Greičiausiumaišymo nustatymu,suteiksitemišiniui
daugiau
masės,kuri, maišantsudaugiauoro,veiksmo
pabaigojeužputos.
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MAKSIMAL ŪS MAIŠYMO KIEKIAI
Iki 600 g miltų ir 400 ml vandens.

N A U D O J I M O I N S T R U K C I J O S
MIKSERIS
Šis prietaisas idealiai tinka maišyti pyragų, duonos, picų tešlas, plakti kiaušinių baltymus ir grietinėlę.

Naudojimo patarimai
Plaktuvus (6) naudokite skystiems mišiniams (pyragų pagrindams, kremams, grietinėlei, kiaušinių baltymams), o
tešlos plaktuvus (5) naudokite tirštiems mišiniams (duonos, picos, pyragų tešloms).

Naudojimas
- Į variklio skyriaus(4) angas(7) įstatykiteir užfiksuokite(užspauskite)plaktuvus(6) arbatešlosplaktuvus

(5), priklausomai nuo maišomo mišinio[Pav. A].
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Su specialiu greičio valdymo jungikliu (1), pasirinkite maišymo greitį [Pav. B].

Įspėjimai:
- Nesinaudokite nenutrūkstamai prietaisu ilgiau kaip 5 minutes. Tarp dviejų veikimo ciklų, leiskite

prietaisui atvėsti 5 minutes.
- Naudojantis prietaisu, neuždenkite oro angų (8) su rankomis ar kitais daiktais.

VALYMAS
Valykite prietaisą tik j į išjungus jungikliu ir ištraukus jo laidą iš įtampos lizdo.
- Nuspauskite išmetimo mygtuką (3) ir plaktuvai bus išstumti iš prietaiso.
- Plaktuvus plaukite rankomis su karštu vandeniu arba indaplove.
- Variklio skyrių (4) valykite tik su gerai nugręžtu, drėgnu skudurėliu.

Įspėjimai:
- Nenaudokite šiurkščių valikli ų ir valymo priemoni ų, kurie gali subraižyti ar pažeisti plastikinius

paviršius.
- Saugokite, jogį prietaiso oro angas (8) nepakliūtų vandens ar kitų medžiagų.
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