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Prietaisą išvalykite iš karto po naudojimo.
Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui atvėsti.
Vos tik baigę naudotis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Prietaisą laikykite tokioje vietoje, kur jis būtų nepasiekiamas asmenims, negalintiems jo
naudoti.
VALYMAS

Pieno putų plakiklis
LM-182
SVARBIOS PASTABOS
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Išimkite priedus ir išplaukite juos šiltu vandeniu. Galite naudoti indų ploviklį.
Nusausinkite.
Prietaiso vidų išplaukite šiltu vandeniu. Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių
ir paviršių braižančių kempinėlių. Perskalaukite ir nusausinkite.
Prietaiso išorę nuvalykite drėgna, minkšta servetėle.

Pastaba:
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir niekada neplaukite indaplovėje.

Laikymo sąlygos ir nebenaudojamo prietaiso pašalinimas
Jei prietaiso neketinate kurį laiką naudoti, leiskite jam atvėsti ir išvalykite. Tai apdės išvengti
pelėsio formavimosi. Pelėsis kenkia sveikatai ir ant prietaiso gali palikti nepašalinamų dėmių.

Nebenaudojami elektriniai ir elektroniniai prietaisai dažnai turi naudingų medžiagų. Juose taip
pat aptinkamos pavojingos medžiagos. Jei prietaisą išmesite kartu su buitinėmis atliekomis, jis
gali tapti pavojingas žmogaus sveikatai ir užteršti aplinką. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir
elektroninių atliekų surinkimo punktą, kuriame jis bus perdirbtas. Daugiau informacijos
ieškokite prekybos vietose ir vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Kad elektrinio prietaiso naudojimo metu išvengtumėte gaisro, elektros iškrovos ir sužeidimų
pavojaus, būtinai laikykitės žemiau nurodytų saugumo taisyklių.
• Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Nelieskite karštų prietaiso vietų. Jį suimkite už rankenos.
• Kad išvengtumėte elektros iškrovos, nepanardinkite prietaiso, jo maitinimo laido ir kištuko į
vandenį ar kitokį skystį.
• Atidžiai prižiūrėkite vaikus, kai jie naudoja prietaisą arba kai jis yra naudojamas greta jų.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate bei prieš jo valymą. Leiskite
jam atvėsti, ir tik tada išimkite dalis ir valykite.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas blogai veikia arba
buvo bet kokiu būdu pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros
centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
• Neoriginalių prietaiso dalių ar priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar
sužeisti greta esančius asmenis.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
• Nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar kitų paviršių ir saugokite nuo sąlyčio su
karštais objektais.
• Nelaikykite prietaiso ant ar greta dujinių ar elektrinių viryklių ir nedėkite į orkaitę.
• Visuomet laikykitės tokio eiliškumo: pirmiausia kištuką įjunkite į prietaisą ir tik tada kitą
kištuką junkite į sieninį elektros lizdą. Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jungiklį ir
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
• Patikrinkite, ar jūsų namuose tekanti įtampa atitinka prietaiso naudojamą įtampą (nurodyta
ant prietaiso).
• Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas pažeistas.
• Bet kokia prietaiso apžiūra, patikra ir taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės
priežiūros centre.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro
darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
• Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas, jei ateityje jų vėl prireiktų.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar kitokia
negalia bei tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent jie yra apmokomi
atsakingo asmens.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Komercinės paskirties naudojimas kavinėse ar
baruose nėra rekomenduojamas.
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl:
• Kalkių susikaupimo prietaise.
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PARUOŠIMAS

Netinkamų kalkių šalinimo priemonių naudojimo.
Netinkamų valymo priemonių naudojimo.
Naudojimo ne pagal paskirtį.
Pasenusio pieno ir kitokių gėrimų naudojimo.

Garantija nebus taikoma, jei:
• Prietaisas ir / arba jo serijinis numeris buvo pakeisti, pašalinti arba nėra įskaitomi.
• Prietaisas buvo taisytas ar kitaip pakeistas ne autorizuotame centre.
• Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
• Gedimo priežastis yra neteisingas naudojimas ir instrukcijų nesilaikymas.
• Gedimo priežastis yra žaibas, gaisras, potvynis, elektros srovės svyravimai, nukritimas ir
stichinės nelaimės.
• Prietaisą pažeidė gyvūnas.
• Produktas blogai veikia dėl natūralaus jo dalių nusidėvėjimo.
• Prietaisas neveikia tinkamai, nes jis nebuvo sukurtas / pagamintas, patvirtintas kaip
tinkamas naudoti šioje šalyje.
• Prietaisas buvo įsigytas kitoje šalyje.
• Prietaisas ir jo dalys nebuvo valomi taip, kaip nurodyta instrukcijose.
• Buvo naudojamas vartojimui netinkamas pienas arba jo temperatūra buvo netinkama.
• Prietaisas neveikia, nes buvo naudojamas neteisingai.

Pastatykite prietaisą ant
stabilaus paviršiaus.

Įjunkite kištuką į
elektros lizdą.

Nuimkite dangtelį.

Pritvirtinkite
norimą priedą.

Pastaba: prieš naudodami prietaisą, jį išvalykite.
NAUDOJIMAS

PRIETAISO APRAŠYMAS

Į prietaisą įpilkite pieno. Atsižvelkite į
maksimalų ir minimalų jo kiekį.

Uždėkite dangtelį.

Pradėkite pieno
kaitinimą / putos
ruošimą.

Pastaba:
• Geriausių rezultatų pasieksite naudodami šaltą pieną.
• Jei į indą įpilsite daugiau pieno nei leidžiama, jis kaitinimo metu išbėgs per viršų.
• Neimkite pieno putos metaliniu šaukštu.
• Ruošimą galima nutraukti rankiniu būdu.
PO NAUDOJIMO

Nuimkite dangtelį.

Išpilkite pieną / putas.

Išplaukite indą ir
naudotus priedus.

Pastaba:
• Niekada neuždėkite dangtelio aukštyn kojomis.

Išvalykite ir nusau-sinkite indą.

