
Latte macchiato kava 
Į aukštą stiklinę įpilkite pieno putas. 
Atsargiai supilkite espresso kavą. 
 
Tirpi kava su puta 
Paruoškite kavą. 
Įdėkite pieno putų. 
 
Su karštu pienu 
 
Latte kava 
1/3 espresso kavos 
2/3 karšto pieno. 
Išmaišykite. 
 
Karštas šokoladas 
Į didelį puodelį įpilkite karšto pieno. 
Suberkite karšto šokolado miltelius ir išmaišykite. 
 
Tirpi kava su pienu 
Į puodelį įberkite tirpios kavos. 
Įpilkite karšto pieno ir išmaišykite. 
 

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
• Prieš valydami prietaisą, nuimkite indą nuo pagrindo. 
• Niekada nepanardinkite indo ir pagrindo į vandenį. 
• Indas: plaukite iš karto po naudojimo. Šiltu muiluotu vandeniu ir minkšta kempinėle gerai 

išvalykite vidų. Minkšta sausa šluoste iššluostykite jį. 
• Dangtelis: nuimkite dangtelį ir silikoninę tarpinę. Išplaukite juos po tekančiu vandeniu. 
• Korpusas: nuvalykite sudrėkinta minkšta šluoste. Niekada nenaudokite kietų, paviršių 

subraižyti galinčių priemonių. 
• Šluotelės: išimkite iš indo ir išplaukite šiltu vandeniu. Išdžiovinkite ir laikykite saugioje 

vietoje. Neplaukite indaplovėje. 
 

TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS 
 
220 – 240 V 
50 Hz 
500 W 
 

NEBENAUDOJIAMO RPIETAISO IŠMETIMAS 
Išmeskite nebenaudojamą prietaisą atsižvelgdami į atliekų tvarkymo reikalavimus. Niekada 
neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių 
atliekų surinkimo punktą. Pasirūpindami tinkamu prietaiso perdirbimu, prisidedate prie 
gamtos apsaugojimo. 

 
 
 

PIENO PUTŲ PLAKIKLIS 
CNMF-02 

 

Naudojimo instrukcijos 
 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
Išsaugokite jas ateičiai. 
• Dėmesio: prietaisas turi būti įžemintas. 
• Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį: elektros šoko pavojus. 
• Nenaudokite sugedusio ar pažeisto prietaiso (įskaitant kištuką ir maitinimo laidą). 
• Nelaikykite prietaiso ant karščiui neatsparaus paviršiaus. 
• Kištuką junkite tik į tvarkingą elektros lizdą, kuriuo tekanti įtampa atitinka prietaiso 

naudojamą įtampą. 
• Nenaudokite ilgintuvų. 
• Neleiskite maitinimo laidui laisvai kabėti nuo stalo, saugokite nuo sąlyčio su karštais 

paviršiais ir aliejais. Netraukite kištuko iš lizdo šlapiomis rankomis. 
• Kištuką iš lizdo ištraukite: 

- po naudojimo, 
- kai prietaisas nenaudojamas, 
- prieš keičiant dalis, 
- prieš valymą. 

• Kai prietaisas įjungtas, nelieskite jo metalinių dalių ir korpuso: galite nusideginti. 
• Jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės 

priežiūros centą. Draudžiama prietaisą taisyti patiems. 
• Prietaisas atitinka 89/336 CEE direktyvą dėl elektromagnetinio suderinamumo. 
• Prietaisu neturėtų naudotis vaikai, neįgalieji ir nepatyrę asmenys, nebent jie buvo 

apmokyti prietaisu naudotis saugiai arba yra prižiūrimi atsakingų asmenų. 
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 
• Nenaudokite prietaiso lauke. 
• Neįjunkite tuščio prietaiso. 
• Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Niekada nelieskite judančių dalių: galite susižeisti. 
• Jei prietaisą perpildysite, naudojimo metu pienas gali išbėgti per viršų. 
• Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu pagrindu. 
• Nenaudokite prietaiso, jei jis pastatytas ant nelygaus paviršiaus. 
• Gaisro gesinimui naudokite specialias gesinimo antklodes. 
• Prietaisas nėra skirtas komercinėms reikmėms. Jis sukurtas naudoti namuose. 
• Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų. 
• Prieš išmesdami nebereikalingą prietaisą, perpjaukite maitinimo laidą ir pristatykite jį į 

elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą. 
 
Prieš naudojant pirmą kart ą 
• Atsargiai išpakuokite prietaisą. Patikrinkite, ar komplektas pilnas ir ar prietaisas 

nepažeistas. 
• Išsaugokite įpakavimo medžiagas: jų gali prireikti prietaiso pervežimui.  
• Kad pašalintumėte dulkes, išplaukite indą ir priedus (žr. „Valymas ir priežiūra“). 
 
 

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas 

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



Skirtingų funkcijų žymės 

 Indas 

Neprikepanti danga viduje 

Veikimo lemputės 

 Įjungti / Pauzė 

  Pagrindas su 
  maitinimo laidu 

Prietaiso dalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

NAUDOJIMAS 
 

Šluotelė Funkcija Maks. talpa Laikas 
Putų gaminimas iš 
šalto pieno 

125 ml 80 – 90 sek.  

Pieno putų gaminimas 
ir šildymas 

125 ml 80 – 90 sek. 

 Šildymas (nedidelis 
putų kiekis) 

250 ml 130 – 140 sek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pasirinkite norimą šluotelę ir įstatykite ją į indą. 
2. Į indą įpilkite pieno. Neviršykite maksimalaus kiekio žymos. 
3. Paspauskite mygtuką ir įjunkite prietaisą: 
 
Putų gaminimas ir šildymas / šildymas 
• Įjunkite prietaisą. Mėlyna ir raudona lemputė užsidegs vienu metu. Raudona lemputė 

mirksės 30 sekundžių, o mėlyna užges baigus prietaiso naudojimą. 
 
Putų gaminimas iš šalto pieno  
• Į indą įpilkite šalto pieno. 
• Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite jį įspaudę 2 – 3 sekundes. Mėlyna lemputė 

užsidegs. Po 80 sekundžių prietaisas nustos veikti. Mėlyna lemputė užges, o raudona 
mirksės dar 30 sekundžių. 

 
Patarimai 
Toliau pateikiami patarimai padės pasiekti geriausius rezultatus. 
• Kai ketinate ruošti kavą ar karštą šokoladą, pirmiausia įjunkite prietaisą ir gaminkite 

putas / šildykite pieną. Kol prietaisas veiks, spėsite pagaminti kavą. Patiekite iš karto. 
• Naudokite 3 % riebumo pieną. 
• Prietaisas gamina putas iš šalto pieno, bet tai nereiškia, kad jis pieną atšaldo. 
• Pienas įkaista iki 70° C: tai ideali temperatūra, užtikrinanti gerą kavos skonį. 
• Šluoteles laikykite saugioje vietoje. Dėl nedidelio dydžio, jos gali lengvai pasimesti. 
• Pasinaudoję prietaisu, leiskite jam 2 minutes atvėsti ir naudokitės toliau. 
• Po kiekvieno naudojimo, išskalaukite indą vandeniu ir nusausinkite. 
• Prietaisas skirtas pieno šildymui ir putų gaminimui. Jei į vidų dėsite kavos ar kakavos 

miltelių ar kitokių priedų, iš karto po naudojimo kruopščiai išplaukite prietaisą. 
 

RECEPTAI 
Su pieno putomis 
 
Cappuccino kava 
1/3 espresso kavos 
2/3 pieno putų 
Apibarstykite kakava 
 

Šluotelė pieno putoms 
  gaminti 

For frothing milk  Šluotelė pienui šildyti 

Permatomas dangtelis 

 Silikoninė tarpinė 

1 2 3 

arba 
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