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SAUGUMO PERSPĖJIMAI 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 

DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI 

PRIETAISĄ, ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE VISAS 

INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS, 

ESANČIUS ŠIAME INSTRUKCIJŲ 

VADOVE IR ANT PATIES 

PRIETAISO. 

„Polti S.p.A“ neprisiima atsakomybės už žalą, 

atsiradusią dėl bet kokio netinkamo šio prietaiso 

naudojimo. 

Teisingas prietaiso naudojimas yra tik toks, 

koks aprašytas instrukcijoje. 

Bet koks prietaiso naudojimas, neatitinkantis šių 

instrukcijų, panaikina garantiją. 

SAUGUMO SIMBOLIAI: 

DĖMESIO: Aukšta temperatūra. 

Galimas nusideginimas! 

Nelieskite dalių, kurios parodytos ant 

prietaiso, jos gali būti karštos. 

Šis prietaisas pasiekia labai aukštą temperatūrą. 

Neteisingai naudojant prietaisą galima 

nusideginti. 

• Niekada neardykite ar neremontuokite

prietaiso, nebent tai parodyta šiame vadove.

Gedimo ar sutrikimo atveju nebandykite

prietaiso remontuoti patys.      Stipraus 

sutrenkimo, nukritimo, apgadinimo ar įkritimo 

į vandenį atveju, prietaisas nebetinka 

naudojimui.  Gali nutikti nelaimingų 

atsitikimų, jeigu naudosite neteisingai ir 

nesilaikysite instrukcijų. Visada susisiekite su 

autorizuotu priežiūros centru. 

• Atlikdami priežiūros ir valymo darbus, kurie

reikalauja patekimo į vandens baką,

įsitikinkite, kad prietaisas buvo išjungtas ir

ištrauktas iš elektros lizdo bent dvi valandas.

• Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų

amžiaus ir asmenims, turintiems psichinę,

jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei

žinių trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba

instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą,

ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali

žaisti su prietaisu. Šio prietaiso valyti ir

prižiūrėti negali vaikai, nebent jie yra

prižiūrimi. Kai prietaisas veikia ir vėsta,

laikykite prietaisą ir maitinimo laidą vaikams

nuo 8 metų nepasiekiamoje vietoje.

• Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai nėra

žaislai. Plastikinius maišus laikykite vaikams

nepasiekiamoje vietoje.
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• Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų,

tokių kaip  ugnis, elektros šokas, asmens

sužalojimai ar nusideginimas, pavojų,

naudojimo ir pasiruošimo metu,

sandėliuojant ir taisant laikykitės nurodytų

saugumo instrukcijų.

PAVOJUS SUSIJĘS SU MAITINIMO 

ŠALTINIU - ELEKTROS SROVE 

• Įžeminimo sistema ir liekamosios srovės

grandinės jungiklis užbaigtas su

magnetotermine išpjova, užtikrina saugumą

naudojant elektros prietaisus.

Dėl jūsų pačiu saugumo, patikrinkite, ar

elektros sistema, į kurią įjungtas prietaisas,

atitinka galiojančius įstatymus.

• Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, jei įtampa

esanti sienoje neatitinka vidinės baterijos

įkroviklio elektros įtampos.

• Neperkraukite lizdo adapteriais ir / arba

transformatoriais. Junkite produktą prie vieno

lizdo, kur elektros srovė atitinka pateikto

kištuko srovę.

• Nenaudokite ilgintuvų, kurie neatitinka

elektros įtampos

arba neatitinka galiojančių įstatymų. Jie gali 

perkaisti ir trumpinti elektros tiekimą, sukelti 

gaisrą, elektros dingimą arba sugadinti 

prietaisą. Naudokite tik tuos ilgintuvus, kurie 

yra patikrinti, atitinka 16A, ar virš 2220W, 

elektros srovę ir yra įžeminti. 

• Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo,

netraukite už pagrindinio laido, bet laikykite

už kištuko, kad nebūtų sugadintas kištukas ir

laidas.

• Visada išjunkite prietaisą kai nenaudojate,

prieš pasiruošimą naudojimui, valydami ar

tvarkydami.

• Prietaiso negalima palikti be priežiūros, jei jis

yra įjungtas į elektros lizdą.

• Visada naudokite prietaisą su pilnai išvyniotu

elektros laidu.

• Netraukite staigiai laido iš elektros lizdo ir

nesugadinkite jo (nesukite, nespauskite ir

nebraižykite).  Laikykite laidą atokiai nuo

karštų ir/arba aštrių paviršių ir daiktų.

Venkite spausti laidus tarp durų ar langų.

Nespauskite laido į kampus. Nevaikščiokite

ant laido.  Nenaudokite prietaiso ant laido.

Nesukite elektros laido aplink prietaisą, ypač

jei prietaisas karštas.

• Nekeiskite maitinimo laido kištuko.
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• Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, dėl

saugumo jį turi pakeisti gamintojas,

aptarnaujantysis specialistas arba panašios

kvalifikacijos žmogus. Nenaudokite prietaiso,

jeigu maitinimo laidas yra pažeistas.

• Nenaudokite ir nelieskite prietaiso basomis

ir/arba drėgnu kūnų ar pėdomis.

• Nenaudokite prietaiso šalia talpyklos, pilnos

vandens, pvz., plautuvės, vonios ir baseino.

• Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ir

kištuko į vandenį ar kitą skystį.

PAVOJAI NAUDOJANT PRIETAISĄ - 

SUŽALOJIMAS/NUSIDEGINIMAS 

• Prietaisas neturėtų būti naudojamas ten, kur

yra sprogstamų ar nuodingų medžiagų

pavojus.

• Nelaikykite prietaiso prie karščio šaltinių,

tokių kaip židiniai, krosnelės ir orkaitės.

• Naudodami laikykite prietaisą horizontalioje

padėtyje ant stabilaus paviršiaus.

• Nedėkite prietaiso ar sudedamųjų dalių į

orkaitę, ant degiklių ar viryklių, skirtų

pašildyti gėrimams ar kitiems veiksmams

atlikti.

• Nedėkite prietaiso ar sudedamųjų dalių į

indaplovę. Daugiau apie priežiūrą rasite

skyriuje

„Priežiūra“ 

• Kruopščiai plaukite puodelį ir priedus, kad

išvengtumėte paviršių, kurie liečiasi su

turiniu, užterštumo.

• Nekiškite pirštų į puodelį, kai prietaisas veikia

arba yra įjungtas į elektros lizdą

• Kai puodelis karštas, nelieskite jo rankomis,

naudokite specialią rankeną.

• Prietaisas ruošia karštus gėrimus. Kai geriate,

saugokitės nudegimo.

• Puodelis gali būti naudojamas tik su pateiktu

pagrindu.

• Neatidarykite dangčio kol prietaisas veikia.

• Puodelis talpina 100-250 ml skysčio, ant

puodelio šono yra nurodyta skalė. Niekada

neviršykite maksimalaus lygio (250 ml),

kitaip išsipils pienas.

• Niekada nepalikite prietaiso neapsaugoto nuo

aplinkos veiksnių.

TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS 

Prietaisas skirtas namų naudojimui, paruošti ir/arba maišyti šaltus ir 

karštus gėrimus, pagal instrukcijas pateiktas šiame instrukcijų vadove. 

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas. Jei pametėte šį 

instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba  . parsisiųsti iš www.polti.com 

tinklapio. 

Naudokite tik kaip nurodyta šiame instrukcijų vadove.  Bet koks kitas 

naudojimas gali sugadinti prietaisą ir galite netekti garantijos. 
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INFORMACIJA NAUDOTOJAMS 

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / ES, dėl elektros ir 

elektroninių prietaisų, šis įrenginys negali būti išmestas kartu su 

buitinėmis atliekomis, jis turi būti siunčiamas į oficialią surinkimo vietą.  

Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2011/65 / ES. 

Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas rodo, kad pasibaigus 

prietaiso tarnavimo laikui, jis turi būti išmetamas atskirai nuo 

kitų atliekų.   Naudotojas turi išmesti 

prietaisą tinkamoje elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

vietoje.  Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant palengvinti tolimesnį 

perdirbimą, apdorojimą ir saugant aplinką, padeda išvengti neigiamo 

poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, iš kurių 

prietaisas yra pagamintas, perdirbimą. Neteisėtas išmetimas savininkui 

užtraukia galiojančiuose teisės aktuose numatytų administracinių 

sankcijų taikymą. 

1. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1.1 Išimkite prietaisą iš įpakavimo, patikrinkite ar prietaisas 

nesugadintas ir ar yra visos dalys. 

1.2 Priklausomai nuo to, kokį gėrimą norite paruošti, pasirinkite 

tinkamiausią priedą. 

2x 

PUTŲ GAMINIMO ANTGALIS - puikiai 

tinka gaminti pieno putas, tiek šaltas, tiek 

karštas. 

MAIŠYTUVAS - puikiai tinka pieno 

maišymui, tiek šaltam, tiek karštam. 

Du priedai padėti po pagrindu, trečias – puodelio viduje. 

1.3 Pasirinktą priedą uždėkite ant smaigo, esančio puodelio dugne, 

švelniai paspauskite. Norėdami priedą išimti, patraukite į viršų. 

2. MAIŠYMAS IR PUTŲ PLAKIMAS
Įsitikinkite, kad atlikote 1.2 ir 1.3 punkte pateiktus veiksmus. 

2.1 Minimalus pieno kiekis, kurį galite naudoti yra 100ml, maksimalus 

250 ml. (pirma ir paskutinė žymė puodelyje esančioje matavimo 

skalėje). 

DĖMESIO! Niekada neviršykite maksimalaus lygio, kitaip išsipils 

pienas. 

2.2 Uždarykite dangtį ir padėkite puodelį ant pagrindo. 

2.3 Įjunkite pagalbinį kištuką į maitinimo laidą ir įjunkite į tinkamą 

elektros lizdą. 

Jeigu turite „Polti“ kavos aparatą su pagalbiniu kištuku, galima 

tiesiogiai sujungti su Cappuci naudojant laidą. Tokiu atveju, kavos 

aparatas turi būti įkištas į elektros lizdą ir įjungtas. 

2.4 Pasirinkite funkcinį mygtuką tokio gėrimo, kokį norite paruošti. 

maišyti ir gaminti šaltas putas 

maišyti, gaminti putas ir pašildyti iki vidutinės temperatūros 

maišyti, gaminti putas ir pašildyti iki aukštos temperatūros 

Pasirinktas mygtukas užsidegs rodydamas, kad prietaisas veikia. 

Ruošiant vidutinės temperatūros arba karštus gėrimus, aparatas 

automatiškai nustos veikti po maždaug 90 - 240 sekundžių.  Ruošiant 

šaltą pieną, būtina rankiniu būdu sustabdyti gėrimo ruošimo procesą 

paspaudžiant pasirinktą mygtuką antrą kartą, arba išimant kavinuką. 

DĖMESIO! Prieš kartojant procesą, palaukite kol pagrindas atvės 

(maždaug 5 min.)  Tai leidžia šildymo sistemai dirbti tinkamoje 

temperatūroje. 

3. PAŠILDYMAS
Darykite taip, kaip aprašyta 2 skyriuje, tik nenaudojant jokių priedų. 

4. KARŠTO ŠOKOLADO RUOŠIMAS
Darykite taip, kaip aprašyta 2 skyriuje, naudojant maišytuvą ir šokolado 

miltelius. 

DĖMESIO: šokolado miltelius įpilkite tik įpylus pieno. Kitu atveju 

maišytuvas gali netinkamai veikti. 
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5. PRIEŽIŪRA
Prieš atlikdami bet kokią priežiūros veiklą, įsitikinkite, kad 

atjungėte prietaisą nuo elektros tinklo. 

Prieš atlikdami bet kokią priežiūrą, įsitikinkite, kad prietaisas yra 

atvėsęs. 

Valydami pagrindą nenaudokite rūgščių arba tirpiklių. Naudokite tik 

drėgną kempinę atidžiai stebėdami, kad vanduo nepatektų ant elektrinių 

prietaiso dalių. 

Niekada nenaudokite metalinių arba aštrių objektų, ar stiprių arba 

aštrių valiklių. 

Puodelį plaukite rankomis ir iššluostykite švelniu audeklu.   

Priedus plaukite vandeniu ir dezinfekavimo priemone.   

Jokios prietaiso dalies neplaukite indaplovėje. 

6. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS - PATARIMAI

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Indikacinė lemputė paspaudus „aukšta 

temperatūra“ mygtuką mirksi. 

Šildymo sistemos gedimas Susisiekite su aptarnaujančiu centru 

Nesigamina pieno putos Netinkamai parinktas priedas 

Neteisingai uždėtas putų gaminimo priedas 

Puodelyje yra mažiau nei 100 ml pieno 

Uždėkite tinkamą priedą. Uždėkite 

priedą teisingai 

Pilkite pieną tol, kol pasieks bent minimalią 

pažymėtą ribą. 

Prietaisas neveikia ir vienas iš funkcinių 

mygtukų neužsidega. 

Prietaisas neįjungtas 

Elektros lizdas neteikia elektros   Puodelis 

nepilnai uždėtas ant pagrindo 

Įjunkite prietaisą paspausdami bet kokį 

funkcinį mygtuką. 

Pamėginkite kitą elektros lizdą. Tinkamai 

uždėkite puodelį ant pagrindo. 
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GARANTIJA 
Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir turi dviejų metų 

garantiją nuo pirkimo galiojančią dėl bet kokių defektų, atsiradusių tuo 

metu, kai prekė buvo siunčiama ar perkama. Pirkimo data turi būti 

nurodyta galiojančiame pirkimo dokumente, išduotame pardavėjo, 

mokesčių įrodymui. 

Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo įrodymas. 

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, užtikrinamoms ES 

Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių vartojimo prekių pardavimo ir 

garantijos aspektų, kuriomis  vartotojai gali naudotis. 

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 99/44/EB. 

Kitoms šalims, taikomi vietiniai reglamentai dėl garantijų. 

KAM TAIKOMA GARANTIJA 

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą produkto gamybos 

ar gamyklinio broko taisymą, todėl klientas neprivalo mokėti už darbą 

ar medžiagas. 

Nepataisomas detales „Polti“ gali nemokamai pakeisti į naujas. 

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turėtų aplankyti vieną iš 

„POLTI“ autorizuotų aptarnavimo centrų, su galiojančiu pirkimo 

įrodymu gautu iš pardavėjo mokesčių tikslais ir laikantis gaminio 

pirkimo datos. Be pirkimo įrodymo ir tinkamos pirkimo datos, už darbą 

bus imamas mokestis.    Išsaugokite pirkimą įrodančius dokumentus per 

visą garantinį laikotarpį. 

KAM GARANTIJA NETAIKOMA 

• Bet kokiam gedimui ar žalai susidariusiai ne dėl gamyklinės

klaidos. 

• Bet koks gedimas, atsiradęs dėl netinkamo arba ne pagal 

instrukcijas naudojimo, yra neatsiejama produkto pardavimo 

sutarties dalis. 

• Bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų aplinkybių (gaisrai, 

trumpi sujungimai) arba sukeltų trečiosios šalies (sugadinimo).

• Gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ atsarginės dalys ir 

remontas ar modifikacijos atliktos personalo ar paslaugų centro 

neįgalioto „Polti“.

• Gedimams sukeltiems patiems pirkėjo.

• Dalims (filtrui, šepečiams, žarnai, ir t.t.) sugadintoms naudojant 

arba kurios jau susinaudojo per laiką.

• Bet kokia kalkių nuosėdų padarytai žalai.

• Defektai, atsiradę dėl priežiūros / valymo trūkumo pagal gamintojo 

instrukcijas. 

• Naudojant neoriginalias „Polti“ dalis arba tas, kurios buvo 

modifikuotos ar nepritaikytos prietaiso naudojimui.

Netinkamai naudojus ir/arba naudojus ne pagal instrukcijas, bei 

nesilaikius visų perspėjimų pateiktų instrukcijoje, garantija netaikoma. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar 

netiesioginę žalą asmenims, objektams ar gyvūnams sukeltą dėl 

nurodymų nesilaikymo pateiktų šioje instrukcijoje, dėl pateiktų įspėjimų 

naudojant ir prižiūrint produktus. 

Norėdami pamatyti „Polti“ autorizuotų priežiūros centrų sąrašą, 

apsilankykite puslapyje www.polti.com 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


