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MIKSERIS IMETEC IM7013 
NAUDOTOJO VADOVAS 

Iliustracijos 

   

Techniniai duomenys 

MIKSERIO NAUDOTOJO VADOVAS 
Mielas  pirkėjau,  IMETEC  dėkoja,  kad  pasirinkote  mūsų  gaminį.  Esame  tikri,  kad  liksite 
patenkinti  produkto  kokybe  ir  patikimumu,  nes  tiek  kurdami  dizainą,  tiek  gamindami 
įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą. 
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079. 

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės. 
 Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu,  perskaitykite  saugumo  taisykles  bei 
perspėjimus  ir  visuomet  jų  laikykitės.  Išsaugokite  šį  iliustruotą  vadovą,  kad 
galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.  Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, 

pridėkite ir šias instrukcijas. 
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į bendrovės įgaliotą klientų 
aptarnavimo  centrą  dar  prieš  pradėdami  naudoti  produktą  –  mūsų  adresą  rasite  paskutiniame  instrukcijos 
puslapyje. 

 

Saugumo taisyklės 
 Vaikai neturėtų naudotis šiuo prietaisu. Laikykite prietaisą ir jo laidą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 Sutrikusių protinių,  jutiminių  ir  fizinių gebėjimų  žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl  reikiamų  žinių bei  įgūdžių 

trūkumo, prietaisu naudotis gali  tik prieš  tai  tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už  juos atsakingų asmenų. Šie asmenys 

turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. 

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. 

 Visuomet  išjunkite  prietaisą  iš  rozetės,  jeigu  paliekate  patalpą,  kurioje  naudojate  prietaisą,  taip  pat  prieš  prietaisą 

valydami, surinkdami ir išrinkdami. 
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 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į 

įgaliotą techninės priežiūros centrą. 

 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus sveikatai. 

 Išpakavę  prietaisą,  palyginkite  jį  su  mikseriu,  pavaizduotu  iliustracijose.  Patikrinkite,  ar  įtaisas  nepatyrė  žalos 

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą 

techninės priežiūros centrą. 

 Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie, žaisdami su plastikiniu 

maišeliu, neuždustų. 

 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsitikinkite,  kad  prietaiso  etiketėje  nurodyta  srovės  įtampa  sutampa  su  Jūsų 

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite prie ventiliacijos grotelių (9). 

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip MIKSERIS, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas 

yra netinkamas ir potencialiai pavojingas. 

  NENAUDOKITE prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis. 

  NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso. 

  NELEISKITE, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.). 

 Prietaisas skirtas naudoti tik namuose ir tik uždarose patalpose. 

  Nemerkite prietaiso korpuso į vandenį ar kitus skysčius. Neplaukite jo po tekančio vandens srove. 

 Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ar panašiais prietaisais. 

 NENAUDOKITE prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Laikykite naudojamą prietaisą taip, kad jis negalėtų įkristi į 

kriauklę. 

 NENAUDOKITE  prietaiso  šalia  dujinės  viryklės.  Neleiskite,  kad  prietaiso  laidas  liestųsi  prie  karštų,  įkaistančių 

paviršių, keptuvių, puodų ar kitų indų. Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies. 

 NELIESKITE judančių prietaiso detalių. 

 Prieš naudodami prietaisą, perplaukite su maistu besiliečiančias prietaiso detales.  

Dėmesio! 

NELIESKITE ir nebandykite išimti plakimo antgalių (6) ar minkymo antgalių (7‐8), kai prietaisas veikia. Baigę naudoti prietaisą, 

taip pat prieš nuimdami ir prijungdami plakimo (6) ar minkymo (7‐8) antgalius, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. 

 NENAUDOKITE prietaiso apsirengę drabužiais plačiomis,  ilgomis rankovėmis, kurias prietaisui veikiant galėtų įsukti plakimo 

(6) ar minkymo (7‐8) antgaliai. 

 

Naudojami simboliai 

 Dėmesio 

Draudžiama 

 II apsaugos klasės prietaisas 

 

Sudedamosios dalys ir priedai 
Žemiau pateikiama numeracija atitinka A paveikslėlio dalių numeraciją. 

1. Ventiliacinės grotelės 

2. Antgalių išėmimo mygtukas 

3. Greičio reguliavimo mygtukas 

4. Maitinimo laidas 

5. Variklio korpusas 
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6. Plakimo antgaliai 

7. Minkymo antgalis be žiedelio 

8. Minkymo antgalis su žiedeliu 

9. Ventiliacinės grotelės 

 

Valymas prieš naudojant pirmą kartą 
 Išpakuokite prietaisą, išimkite pagalbines pakuotės medžiagas ir nuimkite etiketes. 

 Gerai perplaukite nuimamas prietaiso dalis, kurios liečiasi su maistu, ‐ plakimo antgalius (6) ir tešlos minkymo šakutes (7‐

8). Plaukite po šilto vandens srove ir naudodami šiek tiek indų ploviklio arba indaplovėje. 

 Gerai išdžiovinkite išplautas detales. 

 

Funkcijos 
Greičio reguliatorius (3) turi šias parinktis: 

Simbolis  Funkcija 

0  Prietaisas išjungtas 

•  1 greitis (nedidelis) 

••  2 greitis (didelis) 

 

Surinkimas 
Norėdami suplakti lengvai plakamus maisto produktus, naudokite plakimo antgalius (6). 

 Įstatykite plakimo antgalius (6) į prietaiso korpusą (5) taip, kad jie spragtelėdami užsifiksuotų [B pav.]. 

Norėdami išmaišyti tirštą tešlą iš sunkiau plakamų maisto produktų, naudokite tešlos minkymo antgalius (7). 

 Įstatykite antgalį su žiedeliu (8) į didesnę skylutę, esančią dešinėje prietaiso korpuso dalyje (5) [C pav.]. 

 Įstatykite antgalį be žiedelio (7) į mažesnę skylutę, esančią kairėje prietaiso korpuso dalyje (5) [D pav.]. 

 

Naudojimas 

Dėmesio! 

NEUŽDENKITE ventiliacinių grotelių (1, 9) prietaisui veikiant. 

NELEISKITE,  kad  į  ventiliacinių  grotelių  (1,  9)  vidų  patektų  vandens  ar  įkristų  pašalinių  daiktų. Nenaudokite  prietaiso  be 

perstojo ilgiau nei 3 minutes iš eilės. Prieš pakartodami šį prietaiso darbo ciklą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 

Maksimalus produktų kiekis, iš kurio galite minkyti tešlą su šiuo prietaisu, ‐ 600 g miltų arba 400 ml vandens. 

Surinkę prietaisą, darykite taip: 

 Įmerkite plakimo antgalius (6) arba minkymo šakutes (7‐8) į ruošiamą tešlą. 

 Visiškai išvyniokite maitinimo laidą (4). 

 Įstatykite prietaiso kištuką (4) į maitinimo lizdą. 

 Greičio reguliatoriumi (3) nustatykite pageidaujamą prietaiso darbo greitį. 

 

Naudojimo rekomendacijos 

Maisto produktai  Tešla  Šviežia grietinėlė 

(±31% riebumo) 

Plakti baltymai  Bulvių košė  Kiaušinio trynys su 

cukrumi 

Kiekis  400 ml vandens, 

600 g miltų 

250 ml  3 kiaušinių 

baltymai 

400 g virtų trintų 

bulvių, 50 ml 

pieno, 10 g sviesto, 

druska 

3 tryniai, 50 g 

cukraus 

Priedas  Minkymo antgaliai 

(7‐8) 

Plakimo antgaliai 

(6) 

Plakimo antgaliai 

(6) 

Plakimo antgaliai 

(6) 

Plakimo antgaliai 

(6) 

Greitis  Iš pradžių 1, nuo 

darbo vidurio – 2 

Iš pradžių 1, nuo 

darbo vidurio – 2 

Iš pradžių 1, nuo 

darbo vidurio – 2 

Iš pradžių 1, nuo 

darbo vidurio – 2 

1 

Laikas  3 min.  ~ 1 min.  ~ 1 min.  ~ 1 min.  ~ 1 min. 



4 

 

Valymas ir priežiūra 
Baigę naudoti prietaisą, nepamirškite jo išvalyti. 

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. 

 Išimkite plakimo antgalius (6) arba tešlos minkymo šakutes (7‐8), paspausdami jų išėmimo mygtuką (2) [E pav.]. 

 Gerai  perplaukite  nuimamas  prietaiso  dalis  (plakimo  antgalius  (6)  ir  minkymo  šakutes  (7‐8)).  Plaukite  rankomis, 

naudodami šiltą vandenį ir šiek tiek indų ploviklio, arba indaplovėje. 

 Nuvalykite prietaiso korpusą (5) drėgnu, gerai išgręžtu skudurėliu. 

 Gerai nusausinkite. 

 

Trikdžių šalinimas 

Iškilus vienai iš žemiau aprašytų problemų, bandykite ją pašalinti, vadovaudamiesi šioje skiltyje pateiktais nurodymais. 

Problema  Sprendimas 

Ištraukite plakimo antgalius  iš  tešlos  ir švelniai pakočiokite  tešlą  rankomis 

(iš išorinės centro link). Kočiokite tol, kol tešla suminkštės. 

Patariame pirmiausia supilti į plakimo dubelį vandenį, tada, jei reikia, aliejų 

ir mieles, ir galiausiai po truputį suberti miltus. 

Prastai išmaišomi miltai. 

Pirmiausia  1 min. maišykite  plakimo  antgaliais  (6),  kad  pirma miltų  dalis 

susijungtų  su  vandeniu.  Išjunkite  prietaisą,  ištraukite  prietaiso  kištuką  iš 

rozetės  ir  pakeiskite  plakimo  antgalius minkymo  šakutėmis  (7‐8).  Tęskite 

maišymą  dar  2  minutes,  supildami  likusius  miltus.  Išjunkite  prietaisą, 

ištraukite  jo  šakutes  iš  tešlos  ir  atsargiai  rankomis  pakočiokite  tešlą,  kad 

išnyktų miltų gumulėliai. Tada dar 1 min. maišykite minkymo šakutėmis (7‐

8). 

Prastai išsiplakė grietinėlė.  Naudokite tik šviežią ir atšaldytą grietinėlę. 

 

Prietaiso išmetimas 

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos standartų. 

  Atitarnavęs  prietaisas  turėtų  būti  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  2002/96/EC.  Kad  nebūtų  teršiama  aplinka, 

prietaisą  sudarančios medžiagos  turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau  sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės  į 

vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą. 

 

Techninė priežiūra ir garantija 
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir pirkėjų aptarnavimo 

centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu numeriu. 

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje. 

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 


