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Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, 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.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus,
pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite instrukcijas,
jei ateityje iškilt ų klausimų, ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis
prietaisu. Jei bet kuri instrukcij ų dalis jums bus neaiški, susisiekite su autorizuotu 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 aptarnavimo centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisoįpakavimo medžiagomis. Plastikines pakuotės dalis
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: uždusimo rizika.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y. kaip plakiklis, skirtas namų

reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
• Prietaisu leidžiama naudotis ne jaunesniems kaip 12 metų amžiaus vaikams, neįgaliems ir

nepatyrusiems asmenims tik tuo atveju, jei jie buvo iš anksto apmokyti tai daryti ir buvo
informuoti apie galimus pavojus, susijusius su netinkamu naudojimu. Vaikams draudžiama
žaisti su prietaisu. Jie negali plauti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros. Laikykite prietaisą
jaunesniems vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai jis yra įjungtas arįkaitęs.

• Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
• Nepalikite prietaiso didelėje drėgmėje ir ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus,

saulės ir kt.)
• Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai paliekate prietaisą be priežiūros ir ruošiatės jį

plauti.
• Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
• Jei maitinimo laidas buvo pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuotas IMETEC aptarnavimo

centras.
• Niekada nepanardinkite prietaisoį vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove.
• Nelaikykite prietaiso greta praustuvės su vandeniu. Naudojimo metu prietaisą laikykite tokiu

atstumu, kad jis negalėtu įkristi į praustuvę.
• Nenaudokite prietaiso greta dujinių ar elektrinių virykli ų. Saugokite maitinimo laidą nuo

sąlyčio su karštais paviršiais, atvira liepsna,įkaitusiais puodais ir pan.
• Nelieskite judančių prietaiso dalių.
• Nenuimkite dangtelio nuo prietaiso jo veikimo metu.



• Šių instrukcijų nesilaikymas ir neteisingas prietaiso naudojimas gali lemti sužeidimus.
• Į prietaisą nepilkite karštų produktų: staigus garų pliūpsnis gali sukelti sprogimą.
• Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs ištuštindami ar valydami indą.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A]

1. Dangtelis
2. Indas
3. Tarpiklis
4. Peiliukai
5. Žiedinė veržlė
6. Variklio dalis
7. Greičio nustatymo jungiklis
8. Maitinimo laidas

PRIETAISO SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

DĖMESIO
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kruopščiai išplaukite visas jo dalis, kurios kontaktuos su maistu.
Nenaudokite prietaiso kietų ingredientų plakimui.

NAUDINGI PATARIMAI

Maksimalus maisto kiekis
Vienu metu nesmulkinkite ir neplakite daugiau nei 1,500 ml ingredientų.
Į indą sudėkite nedidelį kiekį kietų ingredientų ir didesnę dalį skystų ingredientų.

NAUDOJIMAS

• Ant variklio dalies (6) uždėkite indą (2) [Pav. B].
• Į indą supilkite kietus ir skystus ingredientus. Neviršykite maksimalaus ingredientų kiekio.
• Ant indo (2) uždėkite dangtelį (1).
• Kištuką (8) įjunkite į elektros lizdą.
• Greičio jungiklį (7) nustatykiteį norimą padėtį (P/1/2) ir prietaisas pradės veikti.
• Prietaisą išjungsite greičio jungiklį (7) nustatę ties „0“.
• Nuo variklio dalies (6) nuimkite indą (2).
• Nuimkite dangtelį (1) ir išpilkite indo turinį.

DĖMESIO
Nelaikykite maisto produktų inde ilgiau nei to reikia jų paruošimui.
Nenuimkite indo (2) nuo variklio dalies (6) norėdami sustabdyti prietaisą. Naudokite greičio
jungiklį (7).
Po trijųminučių nepertraukiamo veikimo leiskite prietaisui keletąminučių atvėsti.

VALYMAS

• Ištraukite kištuką (8) iš elektros lizdo.
• Nuo variklio dalies (6) nuimkite indą (2).
• Atsukite žiedinę veržlę [Pav. C].
• Iš indo išimkite peiliukus (4) ir tarpiklį (3).

DĖMESIO
Būkite atsargūs išimdami peiliukus: nepažeiskite peiliukų ir saugokitės sužeidimų.

• Variklio dalį (6) ir maitinimo laidą (8) valykite drėgna, gerai nuspausta kempine.

DĖMESIO
Niekada nepanardinkite variklio dalies (6) ir maitinimo laido (8) į vandenį.

• Visus priedus galima plauti rankomis (vandeniu ir valymo priemone) arba indaplovėje (ne
aukštesnėje nei 60° C temperatūroje.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosišperdirbamųmedžiagų. Pašalinkite jas
atsižvelgdamiį aplinkosaugosstandartus.

Laikantis Europosstandarto2002/96/EC,pasibaigusšio prietaiso tarnavimo laikui jis
privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu
panaudotosmedžiagosgali būti utilizuotossiekiantišvengti žalosaplinkai.Susisiekitesu
savo vietineatliekų tvarkymoįmonear prekybininkudėl papildomosinformacijos.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų atsarginių jo dalių, susisiekite su autorizuotu IMETEC
aptarnavimo centru. Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite
papildomame garantiniame lape.
Prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcijų nesilaikymas panaikina suteikiamą garantiją.

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

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


