
• Kai plakimas baigtas, nuimkite stiklinį indą (2): pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę kad
atrakintumėte prietaiso blokavimo sistemą, tada kelkite stiklinį indą (2)aukštyn.

VALYMAS
• Ištraukite prietaiso laidą iš maitinimo lizdo.
• Variklio dalį ir laidą valykite drėgna ir gerai nuspausta kempine.
• Visos prietaiso dalys gali būti valomos:

• Rankomis: plaukite rankomis ir valymo priemonėmis. Atsargiai valykite peiliukus,
stenkitės jų nepažeisti ir neįsipjauti. Gerai perskalaukite ir kruopščiai nusausinkite visą
indą (2).

• Indaplovėje:nenaudokiteaukštesnėsnei60°Cvandenstemperatūros.
• Visos prietaiso dalys, kurios liečiasi su maistu, privalo būti gerai išvalomos prieš naudojimą.
• Maisto prietaiso viduje ar sąlytyje su juo nepalikite ilgiau nei yra reikalinga jo paruošimui.

Prašomeįsidėmėti:
Niekada neįmerkite variklio dalies (3), laido (4) ar kištukoį vandenį.

NETINKAMONAUDOJIMUIPRIETAISOPAŠALINIMAS

Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo
laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu
panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su
savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

GARANTIJAIRGARANTINISAPTARNAVIMAS

Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite
prietaiso modelį.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija.Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame
lape.

PLAKIKLIS (KOKTEILIN Ė)

IMETEC IM-7383
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Mielasnaudotojau,
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Naudojimosi instrukcijos

BENDROSIOS PASTABOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]
Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus[Pav. Z].

1. Dangtelis
2. Stiklinis indas
3. Variklio dalis

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esameužtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiantį 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 persp ėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose
prieš pradėdami naudoti prietaisą, ir j ų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas jei
ateityje iškilt ų klausimų ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETECaptarnavimo centrui.

2. Priešįjungdamiprietaisą į elektroslizdą įsitikinkite,kadjų pajėgumasatitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite

elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip plakiklis, skirtas namų

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas
neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai
naudojantprietaisą.

5. Elektrinioprietaisonaudojimaspagrįstastamtikromisitin svarbiomistaisyklėmis:
• niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar

kojomis
• netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
• nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
• neleiskite vaikams ar neveiksniems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių

priežiūros
• visadaišjunkiteprietaisą iš tinklo kaipaliekatejį bepriežiūros

6. Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs ištuštindami ar valydami stiklinį
indą (2). Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir nekiškite po tekančio vandens srove.

7. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, išjunkite jį iš elektros tinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisiekite su

autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę

kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad
jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

11. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių,
fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su
atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

12. Neleiskitevaikamsžaistisuprietaisu.
13. Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo

kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

4. Maitinimolaidas
5. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
6. Nerūdijančioplieno peiliukai

SAUGUMO SISTEMA SKUBIAM VARIKLIO IŠJUNGIMUI
Saugumo sistema sustabdo prietaiso veikimą jei:
• stiklinis indas(2) neteisingaiuždėtasantvariklio dalies
• stiklinis indas (2) nuimamas nuo variklio dalies veikimo metu

Prašomeįsidėmėti:
Nenaudokite saugumo sistemos kaip būdoįjungti prietaisą ar
sustabdyti jį veikimo metu. Tam skirtiįjungimo/išjungimo
mygtukai (5).

MAKSIMALUS NAUDOJIMOSI LAIKAS IRKIEKIAI
Nedėkite daugiau nei 700 ml ingridientų naudodamiesi prietaisu.
Norėdami apdoroti kietąmaistą, jo į stiklinį indą (2) dėkite mažesnį
kiekį, o skystus produktus naudokite didesniais kiekiais. Taip
naudokite prietaisą kelis kartus.
Po minutės nuolatinio veikimo, palikite prietaisą kelioms minutėms
atvėsti.

Prašomeįsidėmėti:
Venkite prietaisą naudoti vien tik kietiems ingridientams smulkinti.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKARTĄ
• Įsitikinkite, kad prietaisas neįjungtasį elektros tinklą.
• Įstumkite stiklinį indą (2) į variklio dalies (3) griovelius, kad prietaisas susijungtų [Pav. A].
• Pasukite stiklinį indą prieš laikrodžio rodyklę, jis turi užsitvirtinti [Pav. B].

PLAKIMAS

DĖMESIO: nenaudokite tuščio prietaiso.
• Į stiklinį indą (2) sudėkite kietus ir skystus produktus, tik neviršykite nurodytomaksimalaus

kiekio
• Stipriai užspauskite stiklinį indą (2) dangteliu (1). Dangtelis (1) visuomet turi būti ant stiklinio

indo prietaiso veikimo metu. Dangtelyje esanti anga naudinga tuomet, kai naudojimo metu
reikiaįdėti papildomų produktų.

• Įjunkitekištuką įmaitinimolizdą.
• Prietaisą įjunkite laikydami nuspaustą Įjungimo/Išjungimo mygtuką (5).
• Norėdami sustabdyti prietaisą, atleiskiteĮjungimo/Išjungimo mygtuką (5).
• Prieš nuimdami dangtelį (2), VISADA išjunkite plakiklį ir palaukite kol peiliukai (6) nustos

suktis.


