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LTĮVADAS
Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite gaminio 
kokybę ir patikimumą, nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į klientų 
pasitenkinimą. Ši naudojimo instrukcija atitinka Europos standartą EN 82079.

 DĖMESIO! Instrukcijos ir įspėjimai saugiam prietaiso 
naudojimui.
Prieš naudojant šį gaminį, prašome atidžiai perskaityti 

naudojimo instrukciją ir ypač atkreipti dėmesį į įspėjimus ir saugos 
instrukcijas, ir jų laikytis. Saugokite šį vadovą kartu su aiškinamuoju 
vadovu, kad ateityje galėtumėte rasti reikalingos informacijos. Tuo 
atveju, jeigu prietaisas bus perduotas trečiosioms šalims, kartu reikia 
perduoti ir visą dokumentaciją.

 PASTABA: Jei skaitant šį vadovą kai kurias dalis bus sunku suprasti 
ar jei kils kokių nors abejonių, prieš naudojant gaminį, reikia kreiptis 
į bendrovę adresu, nurodytu paskutiniame puslapyje.

 PASTABA: Silpnaregiai gali naudotis skaitmenine šios naudojimo 
instrukcijos versija svetainėje www.tenactagroup.com

RODYKLĖ
Įvadas ...........................................................pag.1
Saugos nuorodos .......................................pag.1
Simboliai ......................................................pag.3
Prietaiso ir priedų aprašymas ...................pag.3
Pasiruošimas ...............................................pag.3
Veikimas .......................................................pag.4
Plaktuvėlių montavimas .............................pag.4
Spiralinių antgalių montavimas ................pag.4
Naudojimas ..................................................pag.4

Valymas ir priežiūra ....................................pag.5
Naudojimo patarimai ..................................pag.5
Problemos ir sprendimai ...........................pag.5
Šalinimas .....................................................pag.5
Techninė priežiūra ir garantija ...................pag.6

SAUGOS NUORODOS
• Išėmus prietaisą iš pakuotės, reikia įsitikinti, kad jis yra nepažeistas ir

visos komplektacijos, kaip parodyta šiame aiškinamajame vadove, ir jam
nepadaryta žala gabenimo metu. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso
ir susisiekite su įgaliota techninio aptarnavimo tarnyba.

 DĖMESIO! Prieš naudojimą pašalinkite nuo prietaiso bet 
kokias informacijos perdavimo medžiagas, pavyzdžiui, 
etiketes, žymes ir t. t.

Aiškinamasis vadovas........................................ I
Techniniai duomenys ........................................ II



LT  DĖMESIO! Uždusimo pavojus.
Vaikai neturėtų žaisti su pakuote. Laikyti plastikinį maišelį 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis yra skirtas,
tai yra, buityje naudojamas plakiklis. Bet koks kitas naudojimas laikomas
netinkamu ir todėl yra pavojingas.

 DĖMESIO! Netinkamai naudojant buitinį prietaisą galima 
susižeisti.

• Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, reikia patikrinti, ar įtampa ir
dažnis, nurodyti prietaiso techniniuose duomenyse, atitinka turimą
elektros energijos tiekimo tinklo įtampą ir dažnį. Techniniai duomenys
nurodyti ant prietaiso ir, jeigu yra, ant maitintuvo (žr. Iliustracinį vadovą).

• Asmenys, turintys fizinę, protinę ar jutimo negalią arba stokojantys
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, kai yra prižiūrimi
arba jeigu jie gavo nurodymus dėl saugaus prietaiso naudojimo ir
supranta galimus pavojus.

 Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai.
Laikyti prietaisą ir laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vaikai neturėtų naudoti prietaiso kaip žaislo.

•  NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. 
•  NETRAUKITE maitinimo laido ar paties prietaiso, norėdami ištraukti 

kištuką iš elektros lizdo.
•  NETRAUKITE arba nekelkite prietaiso už maitinimo laido.
•  Saugokite prietaisą nuo drėgmės arba atmosferos poveikio (lietaus, 

saulės) arba ekstremalių temperatūrų. 
•  Prietaisas nėra skirtas naudoti lauko sąlygomis.
• Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo palikdami jį be priežiūros,

taip pat prieš surinkdami, išrinkdami, valydami ir tuo atveju, kai
nenaudojate.

• Gedimo atveju arba sutrikus prietaiso veikimui, išjunkite jį ir neardykite. 
Dėl remonto kreipkitės tik į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės
pagalbos centro atstovas, kad būtų išvengta pavojaus.



LT• Šio prietaiso variklio korpusas NEGALI liestis su vandeniu, kitais 
skysčiais, purškalais ar garais. Informacijos apie valymą ir priežiūrą 
ieškokite atitinkamame šio vadovo skyriuje.

•  NENAUDOKITE prietaiso šalia pilnos vandens kriauklės. Naudojimo 
metu prietaisas turėtų būti tokioje padėtyje, kad negalėtų įkristi į kriauklę.

• Prietaiso charakteristikų ieškokite ant išorinės pakuotės.
• Naudokite tik su pridedamais priedais, kurie yra neatskiriama prietaiso

dalis.
• Šis prietaisas nėra skirtas eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba

atskirą nuotolinio valdymo sistemą ar panašias sistemas.
• NENAUDOTI šalia virtuvės viryklės. Laidas neturi liestis su įkaitusiais

paviršiais, kaitinamosiomis lemputėmis, atvira liepsna, keptuvėmis ir
kitais indais.

• Nepalikite maisto liestis su prietaisu ilgiau nei paruošimui reikalingą
laiką.

• Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, prieš keisdami
priedus arba prieš artėdami prie dalių, kurios juda, kai dirba.

SIMBOLIAI

Įspėjimas Draudžiama

Saugumo klasė II Pastaba

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
Žiūrėkite [A] paveikslą AIŠKINAMAJAME VADOVE norėdami patikrinti pakuotės turinį. 
1. Greičio reguliatorius
2. Turbomygtukas
3. Ventiliacijos grotelės
4. Elektros kištukas

5. Plaktuvėliai
6. Minkytuvai
7. Variklio korpusas
8. Išstūmimo mygtukas 

9. Maža anga
10. Didelė anga
11. Techniniai duomenys

PASIRUOŠIMAS
 DĖMESIO! Nuplaukite dalis, kurios liečiasi su maistu, prieš 
naudojimą.
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• Išpakuokite įrenginį ir pašalinkite bet kokius įdėklus arba lipnias etiketes nuo gaminio.
• Plaukite nuimamas dalis: mentes (4), indelį (5) ir dangtį nuo tiškalų (2) rankomis su vandeniu ir

plovikliu arba indaplovėje neviršijant 55 °C temperatūros.
• Nusausinkite sausa šluoste.

VEIKIMAS
Greičio reguliatorius (1) apima šias padėtis:

0 Išjungta
1–2 Mažas greitis
3–4 Didelis greitis

5-Turbo Didžiausias greitis

PLAKTUVĖLIŲ MONTAVIMAS
• Įstatykite plaktuvėlius (5) į didelę ar mažą angą (9) arba (10).

SPIRALINIŲ ANTGALIŲ MONTAVIMAS
• Įstatykite antgalį su žiedu į didelę angą (10) [B pav.].
• Įstatykite antgalį be žiedo į mažą angą (9).

NAUDOJIMAS
 DĖMESIO! NENAUDOKITE šio prietaiso, jei yra matomų 
pažeidimo požymių.

 DĖMESIO! NENAUDOKITE šio prietaiso nepertraukiamai 
ilgiau nei 4 minutes. Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite 
jam visiškai atvėsti dar 5 minutes.

 DĖMESIO! NELIESKITE plaktuvėlių ar minkytuvų prietaisui 
veikiant.

 DĖMESIO! Išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš elektros 
tinklo prieš montuodami / išmontuodami plaktuvėlius ar 
minkytuvus, ir baigus naudoti.

 DĖMESIO! NENAUDOKITE prietaiso su drabužiais ar 
aksesuarais, kurie galėtų užsikabinti naudojimo metu.

 DĖMESIO! NEUŽDENKITE ventiliacijos grotelių veikiant 
prietaisui.



LT DĖMESIO! NEGALIMA maišyti sudedamųjų dalių kiekio, 
didesnio nei 600 g miltų ir 400 ml vandens.

Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
• Nustatykite greičio reguliatoriaus svirtį (1) į 1 arba 2 padėtį.
• Darbo viduryje nustatykite svirtį į 3 arba 4 padėtį.
• Norėdami suteikti gaminiui apimties, pasirinkite 5 arba Turbo greitį.
• Ištraukite prietaiso kištuką (4) ) iš elektros lizdo. 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 DĖMESIO! Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, 
visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.

• Panaudoję, visuomet išvalykite prietaisą.
• Ištraukite plaktuvėlius (5) arba minkytuvus (6) spausdami išstūmimo mygtuką (8) [C pav.].
• Kruopščiai nuplaukite plaktuvėlius (5) ir minkytuvus (6) šiltu vandeniu ir indų plovikliu arba indaplovėje.
• Nuvalykite variklio korpusą (7) gerai išgręžta drėgna šluoste.
• Kruopščiai nusausinkite.

NAUDOJIMO PATARIMAI
Naudokite plaktuvėlius (5) minkštos konsistencijos tešlai (pyragaičių pagrindui, grietinėlei, plaktiems 
kiaušinių baltymams, kremams), o minkytuvus (6) kietesnei tešlai (duonos, picos, brisée tešlai). Norėdami 
gauti vientisą masę, palaipsniui didinkite sukimosi greitį. 

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Atsiradus vienai iš minėtų problemų, siūlomas sprendimo būdas:

Problema Sprendimas

Baigus maišyti, miltai 
nėra gerai išsimaišę 
tešloje.

Ištraukite spiralinius antgalius iš tešlos ir lengvai rankomis, iš išorės į vidų 
maišykite, kol gausite minkštos konsistencijos tešlą.

Pradėti maišyti plaktuvėliais (5) 1 minutę, sumaišant miltus ir su vandeniu. 
Išjunkite prietaisą, ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo. Pakeiskite 
plaktuvėlius minkytuvais (6) ir vėl maišykite 2 minutes, supildami visus 
miltus. Išjunkite prietaisą, išimkite jį iš dubens ir lengvai ranka sumaišykite 
visus miltus. Tęskite maišymą su spiraliniais antgaliais (6) vieną minutę.

Grietinėlė suplakta 
blogai. Grietinėlę naudokite šviežią ir atšaldytą.

ŠALINIMAS
Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinti laikantis aplinkosaugos 
reikalavimų.
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Remiantis 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49, 26 str. „Įgyvendinimas Direktyvos 
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)“, perbraukto šiukšlių konteinerio 
ženklas ant prietaiso ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas gyvavimo ciklo pabaigoje turi būti 
surenkamas atskirai nuo kitų atliekų. 
Todėl vartotojas turi pristatyti prietaisą jo gyvavimo ciklo pabaigoje į atitinkamus savivaldybių 

centrus, kur surenkamos elektrotechnikos ir elektronikos įrangos atliekos. Kaip alternatyvą galite pasirinkti 
pristatyti prietaisą, kurį norite išmesti, pardavėjui, pirkdami naują analogišką prietaisą. Elektronikos 
gaminių pardavėjams, kurių prekybos plotas yra ne mažesnis kaip 400 m2 , taip pat galima nemokamai 
pristatyti, be įsipareigojimo pirkti elektronikos gaminius, kuriuos reikia šalinti ir kurių matmenys yra 
mažesni nei 25 cm. Dėl tinkamo atliekų surinkimo ir perdavimo tolesniam atliekų perdirbimui, apdorojimui 
ir ekologiškam utilizavimui prisidedama, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai ir skatinamas pakartotinis naudojimas ir (arba) medžiagų perdirbimas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA
Prietaisui suteikiama dvejų metų garantija nuo pristatymo datos. Galiojančia laikoma pristatymo data 
nurodyta ant kvito / sąskaitos faktūros (aiškiai įskaitoma), išskyrus atvejus, kai pirkėjas gali įrodyti, kad 
pristatymo data yra kita. Nustačius gaminio defektą pristatymo dieną, užtikrinamas remontas arba 
pakeitimas be jokių prietaiso mokesčių, išskyrus tai, jeigu viena iš dviejų korekcinių priemonių yra 
neproporcinga kitos atžvilgiu. Pirkėjas įsipareigoja pranešti savo Aptarnavimo centro atstovui apie tokį 
neatitikimą per du mėnesius nuo defekto nustatymo.
Garantija netaikoma visoms detalėms, kurios gali būti pažeistos dėl:

a. transportavimo metu padarytos žalos arba atsitiktinio kritimo,
b. neteisingas montavimas arba neatitinkanti elektros sistema,
c. neįgaliotų darbuotojų atliktas remontas arba pakeitimai,
d. nepriežiūra arba neteisinga priežiūra ir valymas,
e. gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba) eksploatavimo,
f. nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą,
g. aplaidaus arba neatsargus naudojimo,
h. naudojimo sudedamųjų dalių, neįtrauktų į instrukcijas,
i. naudojimo maisto produktų kiekių, kurie viršija nurodytus,
j. neteisingo menčių ar priedų montavimo,
k. viršijimo numatyto naudojimo laiko,
l. atsitiktinio skysčių patekimo į variklio korpusą, netinkamai naudojant,
m. per aplaidumą susukto ar sulenkto maitinimo laido.

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos 
visos tos aplinkybės, kurios negali būti priskirtos prietaisų gamybos defektams.
Garantija taip pat netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesinio naudojimo atveju. Mes 
neatsakome už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti asmenis, objektus ir naminius 
augintinius dėl nesilaikymo visų reikalavimų, pateiktų „Instrukcijų ir įspėjimų knygelėje“ apie montavimą, 
eksploatavimą ir techninę priežiūrą.
Pardavėjo atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.

Techninis aptarnavimas
Prietaisas turi būti remontuojamas tik įgaliotame techninio aptarnavimo centre. Sugedęs prietaisas, 
jeigu galioja garantija, turi būti pristatomas į aptarnavimo centrą, kartu su mokestiniu dokumentu, 
patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




