PATIEKIMO PATARIMAI
•
Pageidaujant, pasaldinkite ar pagardinkite paruoštą pieno putą.
•
Macchiato: Papildomai įpilkite Espresso kavos, kad gautųsi keli sluoksniai.

Pieno putų plakiklis, mod. LM145
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Brangus pirkėjau,
Jūs teisingai pasirinkote, įsigydami šį prietaisą. Tinkamai naudojantis prietaisu, jis tarnaus ilgus metus. Prieš
pradedant naudotis prietaisu, prašome įdėmiai perskaityti šias instrukcijas, o ypatingai - visus saugumo
nurodymus. Asmenys, nesusipažinę su šiomis instrukcijomis, negali naudotis prietaisu. Saugokite pakuotę
vėlesniam panaudojimui, tačiau pašalinkite visus plastikinius maišelius, kurie gali būti pavojingi vaikams.

Puiki pieno puta Kapučino (Cappuccino), Late (Latte) ir Late Mačiato (Latte Macchiato) kavos gėrimams.
Lengvas ir paprastas valdymas su automatiniu jungikliu.
VALYMAS
•
Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo.
•
Neįmerkite prietaiso į vandenį. Neplaukite prietaiso indaplove.
Antgalius plaukite karštu vandeniu ir išdžiovinkite.

VIDŲ išplaukite su karštu vandeniu, nenaudokite šiurkščių medžiagų , išskalaukite ir
išdžiovinkite.

SAUGUMO NURODYMAI
•
•
•
•
•
•
•
•

IŠORĘ nuvalykite drėgnu, nešiurkščiu skudurėliu.

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ATSIKRATYMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:
•
Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
•
Naudokitės tokių prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

______________________________________________
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Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Trumpo jungimo pavojus!
Nesinaudokite pažeistu prietaisu (įskaitant įtampos laidus).
Nelieskite judančių prietaiso dalių. Sužeidimų pavojus!
Junkite prietaisą tik į tinkamai įrengtą, tinkamos įtampos maitinimo lizdą. Nenaudokite prailginamųjų laidų.
Neardykite prietaiso. Priežiūra ir remontas turi būti atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
Nepalikite kabančio virš paviršių įtampos laido, neištraukinėkite jo iš įtampos lizdo drėgnomis rankomis,
nepadėkite ar nepalikite ant karštų paviršių, neleiskite kontaktuoti su tepalais.
Prieš išmetant nebenaudojamą prietaisą, išjunkite jį iš įtampos lizdo, perkirpkite jo įtampos laidą ir
išmeskite prietaisą į specialų elektroninių šiukšlių konteinerį.
Prietaisu negali naudotis: asmenys nesusipažinę su prietaiso instrukcijomis, vaikai, asmenys paveikti
alkoholio, narkotikų ar medikamentų.
Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal paskirtį.
Nestatykite prietaiso ant nelygių, grublėtų paviršių ir/arba lauke.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu (jie neįtaria galimo pavojaus).
Nepalikite prietaiso be priežiūros.
Niekuomet nekiškite į prietaiso angas jokių daiktų ir/ar pirštų.
Atsiradus ugniai prietaise, jai užgesinti, užmeskite ant ugnies vilnonį apklotą.

II.

Paruošimas

Su specialiai apdirbtu
(aukštose
temperatūrose) ir
pasterizuotu pienu
pasieksite geresnių
rezultatų.

Įpilkite pieno iki maksimalios žymos

Uždėkite dangtelį

DĖMESIO:
• Įpylus per daug pieno, jis gali išsilieti iš ąsočio. •
Veikiančio prietaiso neįmanoma sustabdyti
rankiniu būdu.
• Neišiminėkite antgalio pieno putojimui su
metaliniu šaukštu.
Įjunkite prietaisą

III.

Paruošus
produktą

Nedelsiant išvalykite
prietaisą

Išpilkite paruoštą produktą
(karštą pieną ar pieno
putą).

Išplaukite antgalį ir ąsotį

PATARIMAI:
• Leiskite prietaisui atvėsti prieš padedant saugojimui. •
Išjunkite iš įtampos lizdo.
• Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Iššluostykite ąsotį

Paruošimas

Prieš naudojimą
išvalykite

Nuimkite dangtelį

Dėmesio . Prieš plakdami pieną antrą kartą iš eilės leiskite prietaisui atvėsti, nes
dėl prietaise esančio termo daviklio, jis gali neįsijungti. Tai nėra gedimas. Galima
įpilti šalto vandens. Taip prietaisas atvės greičiau.

NAUDOJIMAS

I.

Jis išsijungs automatiškai

Pastatykite prietaisą ant
lygaus paviršiaus

Įjunkite prietaiso laidą į
įtampos lizdą

Nuimkite dangtelį

PATARIMAI:
• Nenaudokite riebaus pieno (>3,0%). •
Nenaudokite prietaiso, jei jis
pastatytas ant nelygaus paviršiaus.
• Geriausia prietaisą įjungti į įtampos
lizdą, kuris pajungtas per 30mA
saugiklį.
Uždėkite antgalį
DĖMESIO: Prietaisas pritaikytas tik karšto pieno ir pieno putų ruošimui nekomerciniais tikslais (naudojimui
namuose), uždarose patalpose. Bet koks naudojimas kitiems tikslams yra draudžiamas!
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Išplakus pieną nedėkite taip dangtelio!
(pienas nutekės ašele į varikliuką ir sugadins jį)
-3-

Teisingas padėjimo būdas!

