Lietuviškai

Naudojimosi instrukcijos
Blenderis
(Buitiniam naudojimui)

Modelio Nr.

MX-ZX1800

Turinys

Puslapis

Atsargumo priemonės...................................................................................LT3
Svarbi informacija........................................................................................LT11
Dalių pavadinimai ir naudojimosi instrukcijos .........................................LT12
Apsauginis užraktas ....................................................................................LT13
Prieš naudojimą - išardymas ir surinkimas ..............................................LT14
Meniu ir funkcijų vedlys, skirtas auto meniu ............................................LT16
Kaip naudotis automatiniais meniu ...........................................................LT18
Vedlys apie kiekybę ir funkcijas rankiniame režime ................................LT20
Kaip naudotis rankiniu režimu ...................................................................LT21
Kaip valyti .....................................................................................................LT22
Trikčių diagnostika ......................................................................................LT23
Apsauga grandinės išjungikliu ..................................................................LT25
Pakaitinių dalių ............................................................................................LT25
Specifikacijos ...............................................................................................LT25
Dėkojame, kad pirkote šį "Panasonic" produktą.
● Šis produktas skirtas tik namų apyvokos reikmėms.
● Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas tam, kad galėtumėte tinkamai ir saugiai naudotis produktu.
● Prieš pradedant naudotis šiuo produktu, ypatingą dėmesį atkreipkite į “Atsargumo priemones”
(puslapiai LT3-10).
● Išsaugokite šias naudojimosi instrukcijas ateičiai.
Šis simbolis ant produkto reiškia, kad "Būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas prieš
pradėdami naudotis produktu”.

LT2

Būtinai laikykitės šių
instrukcijų.

Tam, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ar vartotojo
susižalojimų, kitų žmonių sužalojimų ar nuosavybės
apgadinimo, vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.
■ Šiose schemose nurodomas apgadinimo laipsnis
dėl netinkamos eksploatacijos

DĖMESIO!

Nurodo potencialius pavojus, dėl kurių gali
įvykti rimtas arba mirtinas susižalojimas.

ATSARGIAI!

Nurodo galima pavojų, dėl kurio galimi nedideli
susižalojimai arba nuosavybės apgadinimas.

Lietuviškai

Atsargumo priemonės

■ Simboliai klasifikuojami ir paaiškinami žemiau.
Šis simbolis reiškia draudimą.
Šis simbolis nurodo reikalavimą, kurio būtina laikytis.

DĖMESIO!
Tam, kad išvengtumėte nusikrėtimo elektra ir gaisto dėl
trumpo jungimo, nusideginimų ar rimtų sužalojimų.

● Neapgadinkite maitinimo laido

arba maitinimo kištuko.
Šie veiksmai griežtai draudžiami.
Modifikavimas, lietimas ar dėjimas
prie kaitinimo elementų, lankstymas.
lankstyti, vynioti, dėti ties aštriais
kampais, dėti ant viršaus sunkius daiktus,
surišti į mazgus ir nešti prietaisą suėmus
už maitinimo laido.

Maitinimo
laidas

Maitinimo
kištukas
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Atsargumo priemonės

Būtinai laikykitės
šių instrukcijų.

DĖMESIO!

● Nesinaudokite šiuo prietaisu jei jo maitinimo

laidas arba maitinimo kištukas yra apgadintas
arba nestabiliai įkištas į maitinimo lizdą.
→ Jei apgadintas maitinimo laidas, jį privalo keisti
tik gamintojo, serviso agento arba panašios
kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

● Neįjunginėkite ir neišjunginėkite maitinimo

laido plikomis rankomis.
Visada prieš tai patikrinkite, ar Jūsų rankos sausos
prieš liesdamiesi prie maitinimo laido arba prietaiso.

● Patikrinkite, ar įtampa, kuri nurodyta prietaiso
etiketėje, atitinka maitinimo laido įtampą.

Taip pat venkite jungti kitus prietaisus į tą patį
buitinį maitinimo lizdą, kad neperkaistų elektros
sistema. Tačiau jei jungiate prie pagrindinio
maitinimo, užtikrinkite, kad vatų kiekis atitinka
maitinimo tinklo lizdo vatų kiekį.

● Kištuką įkiškite tvirtai.

(Priešingu atveju galite nusikrėsti elektra arba
sukelti gaisrą dėl perkaitimo, nes maitinimo
kištukas gali įkaisti.)
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DĖMESIO!

● Reguliariai valykite dulkes nuo pagrindinio

maitinimo kištuko.
(Dulkės ir drėgmė, kuri renkasi ant maitinimo
kištuko, gali apgadinti izoliaciją ir tai gali sukelti
gaisrą.)
→ Atjunkite maitinimo kištuką ir jį nuvalykite sausu
skudurėliu.

● Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Saugokite, kad maitinimo laidas nebūtų
ties aštriomis briaunomis ar stalviršiais.

● Nemerkite variklio korpuso į vandenį,
neužliekite jo vandeniu.

● Neardykite, neremontuokite ir

nemodifikuokite šio prietaiso.
→ Pasikonsultuokite su pardavėju arba
"Panasonic" techninio aptarnavimo centru.

● Neleiskite vaikams ir kūdikiams žaisti su
pakuotės medžiaga.
(Dėl to jie gali užspringti.)

● Nenustatykite sriubos meniu neteisingai.

Turinys gali perkaisti jei bus per daug
išmaišytas.
Dėl perkaitinimo galite nusideginti elgdamiesi
neatsargiai.

● Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų vaikų.

Vaikai nesupranta su prietaisų naudojimu
susijusių pavojų ir gali jais naudotis neteisingai.
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Atsargumo priemonės

Būtinai laikykitės
šių instrukcijų.

DĖMESIO!

● Nedelsiant nutraukite naudojimąsi prietaisu

ir išjunkite netikėtu atveju, kada šis prietaisas
nustoja veikti tinkamai.
(Tai gali sukelti dūmus, gaisrą, nusikrėtimą elektra
arba nusideginimus.) pvz., esant neįprastam
veikimui arba gedimui
Maitinimo kištukas ir maitinimo laidas neįprastai
perkaista.
Maitinimo laidas apgadintas arba neįsijungia
prietaiso maitinimas.
Pagrindinis korpusas deformuotas, matosi vizualių
apgadinimų arba jis yra neįprastai karštas.
Prietaisas naudojimo metu skleidžia keistus garsus.
Jaučiamas nemalonus kvapas.
Pastebėjote kitokių gedimų arba trikčių. (Tai gali
sukelti nusikrėtimą elektra arba elektros protėkį.)
→ Nedelsdami išjunkite prietaisą ir susisiekite su
jo pardavėju arba "Panasonic" remonto centru
dėl patikros ir remonto.

● Saugokitės, kada į blenderį pilat karštą skysti,
nes jis gali ištikšti iš prietaiso arba nudeginti
savo garais.

● Saugokitės blenderiu maišydami karštą sriubą.
Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
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DĖMESIO!

● Draudžiama leisti vaikams naudotis šiuo

prietaisu. Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiuo prietaisu
leidžiama naudotis asmenims su fizine,
sensorine arba protine negalia, arba
nepakankamomis žiniomis dėl naudojimosi
tokiais prietaisais, su sąlyga, kad tokius asmenis,
jiems naudojantis šiuo prietaisu, prižiūrės už jų
saugą atsakingas asmuo. Draudžiama leisti
vaikams žaisti šiuo prietaisu.
(Tai gali sukelti nusideginimus, sužalojimus ar
nusikrėtimą elektra.)

ATSARGIAI!
Tam, kad apsisaugotumėte nuo nusikrėtimo elektra, dūmų,
gaisro, nusideginimo, susižalojimų ir turto apgadinimo.

● Nenaudokite šio prietaiso kitais tikslais, nei tai
nurodyta šioje instrukcijoje.
"Panasonic" neprisiima jokios atsakomybės dėl
netinkamo naudojimosi šiuo prietaisu ar šių
instrukcijų nesilaikymo.
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Atsargumo priemonės

Būtinai laikykitės
šių instrukcijų.

ATSARGIAI!

● Nesinaudokite šiuo prietaisu šiose vietose.

Ant nelygių paviršių, ant kilminės dangos,
staltiesių ir t.t.
Tokiose vietose, kur gali užtikšti vandens arba
netoli karčio šaltinių. (Tai gali sukelti nusikrėtimą
elektra arba elektros protėkį.)
Netoli atvirų vandens talpų, tokių, kaip vonios,
kriauklės ir kitos talpos. (Tai gali sukelti
nusikrėtimą elektra arba elektros protėkį.)
Netoli sienos arba baldų. (Tai gali sukelti
spalvos pokyčius ar deformacijas.)

● Nekiškite jokių daiktų į tarpus.

Ypač metalinių daiktų, tokių, kaip smeigės ar
vielutės.

● Nekelkite prietaiso suėmę už maitinimo laido.
● Nekeiskite šio prietaiso dalių kitomis
neoriginaliomis ar prietaisui netinkančiomis
dalimis.

● Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau, nei

9 minutes iš eilės. Palaukite apie 10 minučių
po 9 minučių prietaiso veikimo.

● Nekiškite pirštų, jokių įrankių. tokių, kaip
šaukštas ar šakutė, į prietaisą, kada jis
naudojamas prietaisas veikia.

● Visada atjunkite prietaisą iš maitinimo, jei
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ketinate jį palikti nenaudojamą, prieš
išardant ar sumontuojant, ar prieš valant.

Lietuviškai

ATSARGIAI!

● Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Išjunkite prietaisą, jei juo nesinaudojate.
Priešingu atveju prietaisas gali perkaisti.

● Nedėkite karštų maisto produktų (virš 40 ºC)
į blenderio indą.

● Nesinaudokite prietaisu netinkamai ant jo
uždėję dangtį.

● Neardykite prietaiso indo, neatidarinėkite
jo dangčio veikimo metu.

● Nedėkite per daug maisto produktų į
blenderio indą. (P. LT16, 20)

● Nesilieskite prie rotoriaus

nedelsiant arba po naudojimo.

● Nekiškite rankos į prietaiso indą

Rotorius

norėdami išimti jo turinį.
Tam tikslui naudokite guminę
arba medinę mentelę.

● Suimkite už maitinimo laido išjunginėdami

prietaisą.
Niekada norėdami išjungti netraukite už laido.

● Prietaisą visada statykite ant tvirto, sauso,
švaraus ir karščiui atsparaus pagrindo.

● Saugokitės, kad neužkliūtumėte už prietaiso
maitinimo laido naudojimosi prietaisu metu.
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Atsargumo priemonės

Būtinai laikykitės
šių instrukcijų.

ATSARGIAI!

● Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį iš maitinimo
lizdo prieš keisdami jo priedus arba prieš
liesdamiesi prie jo judančių dalių.

● Būkite atsargūs naudodamiesi aštriais

peiliukais, ištuštindami prietaisą ir prietaiso
veikimo metu.

● Atidarykite dangtelį arba nuimkite blenderio
indą nuo variklio korpuso, kai peiliukas
visiškai sustos.
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Svarbi informacija
Nedėkite blenderio indo ant kokių nors karščio šaltinių
arba į mikrobangų krosnelę.
Nenumeskite prietaiso, kad jo neapgadintumėte.
Nenaudokite prietaisu lauke.
Nevyniokite maitinimo laido ant variklio korpuso.
Įsitikinkite, kad priedai gerai įtvirtinti savo padėtyse.
Įsitikinkite, kad prietaisą valote po kiekvieno naudojimo.
Neįjunkite prietaiso veikti į jį neįdėję maisto produktų.
Nelaikykite skysčių blenderio inde.
<Ledo pakuotė>
Nenaudokite ledo pakuotės blenderio inde.
Ledo pakuotė skirta išoriniam naudojimui su
blenderiu. (P. LT12)
Nesinaudokite, jei apgadintas.
Neleiskite vaikams ar gyvūnams žaisti ledo paketu.
Nerykite ledo paketo turinio.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės, neplaukite
indaplovėje, nelaikykite labai karštame
vandenyje.
Laikykite ledo paketą vėsioje vietoje arba šaldiklyje.
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Dalių pavadinimai ir naudojimosi
instrukcijos

■ Nuplaukite visas nuimamas dalis prieš naudojantis prietaisu pirmą kartą, arba jei juo ilgiau
nesinaudojote. (P. LT22)

Dangtelis
Dangtis

Dangčio blokas

Dangčio tarpiklis
Blenderio indas
Rankena
Darbinė talpa: 1800 mL

Indo tarpiklis
Peiliukas
Blenderio indo
pagrindas
Variklio korpusas

Maitinimo jungiklis
(Yra galinėje dalyje)

Valdymo skydelis

Maitinimo laidas

Grandinės išjungimas
(yra prietaiso apačioje)
(P. LT25) (Nustatyti iš naujo)

Maitinimo kištukas

Priedai
Ledo paketas (sušaldykite šaldytuve virš
4 val.) Naudokite ledo paketą mišiniui atšaldyti
(apie 30 minučių*) maišydami ir/arba po
maišymo jį suvyniodami aplink blenderio indą.
Ji gali blokuoti vaizdą naudojantis grūstuvu.

Indo pagrindo laikiklis
(Naudokite norėdami prijungti/
nuimti blenderio pagrindą.)

* Šalčio izoliacijos trukmė gali skirtis priklausomai nuo kambario
temperatūros ir produktų.

Valymo šepetėlis

Kišimasis
Naudokite produktų
cirkuliavimui arba
grūdimui (P. LT19)
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Nuvarvėjimo
padėklas
Naudokite šį nuvarvėjimo
padėklą naudodamiesi ledo paketu
tam, kad surinktumėte vandens lašus.

Meniu etiketė
Užklijavimo padėtis:
Žr. nuorodas
"Meniu etiketė".
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Valdymo pultelis
Meniu indikatorius
Automatiniai
meniu

Rankinis režimas

Sultys
Impulsas (tik rankinis režimas)
Naudokite šią funkciją
trumpam trukmė. Veikia tik
tada, kai paspausta "Pulse".

Kokteilis
Tyrė
Sriuba
Malimas
Užšaldyta

Išjungti/Paleisti

Greitis
Rodo maišymo greiti naudojant
barus veikiant rankiniame režime.
Pasukite reguliatorių į kairę arba
į dešinę atitinkamai norėdami
nustatyti didesnį arba mažesnį
greitį prieš paspausdami
išjungimo/įjungimo mygtuką.

Reguliatoriaus
Sureguliuoja laiką ir greitį.

Veikimo laikas
Rodo veikimo laiką naudojantis
automatiniu meniu naudojant barus,
kurie mažėja iki užbaigimo. Pasukite
rankenėlę į kairę arba į dešinę
atitinkamai norėdami nustatyti
trumpesnį arba ilgesnį tarnavimo
laiką prieš paspausdami išjungimo/
paleidimo mygtuką.

Saugos užraktas
Saugos užrakto sistema buvo sukurta siekiant apsaugoti
variklį nuo įjungimo be blenderio indo, arba jei blenderio
indas neteisingai uždėtas, ar pasikreipia naudojimo metu.
Nenuimkite apsauginių kaištelių.
Dėl to variklis gali įsijungti ir galite susižaloti.

Saugos užrakto kaištis
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Prieš naudojimą - išardymas ir surinkimas Blenderio indo pagrindo išardymas ir surinkimas
<Išardymas>

1

<Surinkimas>

Pritvirtinkite indo pagrindo laikiklį sulygiuodami
▲ žymes ant blenderio indo pagrindo ir indo
pagrindo laikiklio. Tada tvirtai pasukite prieš
laikrodžio rodyklę.

1
2

2

Pritvirtinkite indo pagrindo laikiklį jį
sulygiuodami su ▲ žyme ant blenderio indo
pagrindo laikiklio, tada paspauskite indo
pagrindo laikiklį, kol išgirsite spragtelėjimo
garsą.

Ištraukite indo pagrindo laikiklį.
Nespauskite ąselių ant indo pagrindo
laikiklio, kad išvengtumėte blenderio indo
pagrindo nukritimo.

3

Ąselė
(Abi pusės)

3

Uždėkite indo tarpiklį į griovelį
ant apatinės blenderio indo dalies.
(Jei netinkamai sumontuosite
indo tarpiklį į griovelį, gali
pratekėti skysčiai.)

Spauskite ąseles ant indo pagrindo laikiklio,
kad atlaisvintumėte blenderio pagrindą nuo jo.
Ąselė
(Abi pusės)

4

Uždėkite blenderio indo pagrindo laikiklį ant
blenderio indo po sulygiavimo, tada pasukite
indo pagrindo laikiklį laikrodžio kryptimi, kol
jis sustos judėti. ( “O” ženklas ant blenderio
indo pagrindo susilygiuos su linija ant
blenderio indo.)

Paspauskite ąseles,
kad nuimtumėte indo
pagrindo laikiklį.
Ąselė
(Abi pusės)

Pastaba
● Atkreipkite dėmesį dirbdami su blenderio indo pagrindu. Peiliukai yra aštrūs.
● Jei tarpiklis nepritvirtintas prie blenderio indo ir/arba jei blenderio indo pagrindas nepritvirtintas
tvirtai prie blenderio indo, skystis gali pratekėti.
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Prietaiso dangčio bloko išardymas ir surinkimas
<Išardymas>

<Surinkimas>

1

Patraukite ąselę ir atidarykite dangtį.

2

Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę
ir patraukite į viršų, tada jį nuimkite.

Pastaba

1

2

Tinkamai į griovelį įdėkite dangčio tarpiklį,
sulygiuokite jį su ▼ žyme ant dangtelio.
Tada pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę,
kol ▼ žymė ant dangčio susilygins su dalimi ant
dangtelio ir išgirsite spragtelėjimą.
(Jei
dangtelio tarpiklis netinkamai sumontuotas,
skystis gali tekėti pro dangtelį.)

Uždėkite dangtį ant indo viršaus ir paspauskite
žemyn.

Pastaba

● Jei norėsite per jėgą atidaryti indą, saugokitės,
● Patikrinkite, ar dangčio blokas pritvirtintas stipriai.
kad neužsitėkštumėte skysčio. Papildomai,
Teisingas
Neteisingas
saugokitės išeinančių garų, ypač tada, kai
maišote karštus skysčius.

● Kai trikdiklis nenaudojamas, būtinai pritvirtinkite
dangtelį maišymo metu.
● Naudojant “Frozen” (užšaldyta) meniu pasirinktį,
įdėkite trikdiklį nuo dangčio atidarymo vietoje
dangtelio pritvirtinimo.

Ledo paketo ir nuvarvėjimo padėklo surinkimas
<Ledo paketas>
Naudokite ledo paketo juosteles norėdami užtvirtinti ledo paketą virš ir
po blenderio indo rankena su etikete, kuri nukreipta į išorinę paketo pusę.
<Nuvarvėjimo padėklas>
Nustatykite nuvarvėjimo padėklą ant variklio korpuso ir paspauskite jį žemyn
iki galo.

Pastaba
Išimdami nuvarvėjimo padėklą, saugokite, kad neišsipiltų vanduo.
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Meniu ir funkcijų vedlys, skirtas auto meniu
Automatinis meniu

Meniu

Kiekis
(4
porcijoms) Pradinis nustatymas

1200 mL

800 mL

Tyrė
Pagaminkite švelnią tyrę
naudoti virimui.

400 g

Sriuba
Pagaminkite skanią sriubą
sušildydami iki 60 - 90 °C.

Pastaba

1000 mL

Temperatūra gali pakilti
maišant sriubos receptus.

(Rekomendacija)
● Minkšti produktai:
1 bar
● Kieti produktai:
5 barai

1-5 barai
(Rekomendacija)
3 barai (1 min. 10 s)
● Produktai su
daug skysčio:
1 bar
● Produktai su
mažiau skysčio:
5 barai

Pradėkite nuo
1 barų ir
palaipsniui
didinkite iki
9 barų.

100 g

400 g

1-3 barai
(Rekomendacija)
● Minkšti produktai:
1 bar
● Kieti produktai:
3 barai

1-4 barai
3 barai (1 min. 35 s) (Rekomendacija)
● Dalinai atšildyti:
1-2 barai

● Šaldyti:

3-4 barai
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Pradėkite nuo
1 barų ir
palaipsniui
didinkite iki
9 barų.

Sureguliuokite greitį
atsižvelgiant į
sriubos temperatūrą
8 barai (7 min. 40 s)
Pradėkite nuo
prieš pildami į
1 barų ir
blenderio indą:
● 40 °C sriuba: 6 barai palaipsniui
● 30 °C sriuba: 7 barai didinkite iki
● 20 °C sriuba: 8 barai 9 barų.

2 barai (15 s)

Užšaldyta
Pagaminkite skanų desertą
tik iš šaldytų vaisių.

Greitis

● 10 °C sriuba: 9 barai
● 5 °C sriuba: 10 barai

Malimas
Sumalti produktus iki
smulkių miltelių.

Laiko reguliavimas

1-5 barai

3 barai (1 min.)

Kokteilis
Gaminkite tirštus kokteilius su
mažiau skysčio, nei sultyse.

(Naudokite rankinį režimą)

3 barai (1 min. 30 s)

Sultys
Sultys su skania ir tolygia
tekstūra.

Papildomas
maišymas

8 barai su impulso
mygtuku
(spauskite kelis
kartus)

Pradėkite nuo
1 barų ir
palaipsniui
didinkite iki
9 barų.
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■ Automatinės meniu pasirinktys yra programuojami greičiai ir trukmės, kurios kinta ir išsijungia individualiai.
<Produktų paruošimas>
Pastabos

Kieti produktai: Supjaustykite į kubelius
apie 3 cm
・morkos

・Dėdami maisto produktus į blenderio indą,
pirmiausia sudėkite skysčius, tada kitus produktus.
Tai užtikrins, kad produktai būtų vienodai
sumaišyti.
・Dėdami maisto produktus į blenderio indą,
pirmiausia sudėkite skysčius.
・Jei bus naudojami produktai su mažesniu vandens
kiekiu, peiliukas veiks tuščios eigos apsukomis.
Tokiu atveju, pripilkite skysčio arba naudokite
cirkuliaciją.
・Naudokite grūstuvą norėdami padėti cirkuliuoti
produktams su mažesniu vandens kiekiu, tokiems,
kaip virti špinatai, moliūgas ar saldžiosios bulvės.
Jei papildomai įpilama vandens su tokiais
produktais, iš jų lengviau pagaminti tyrę.
・Jei grūstuvas nesiekia produktų, pridėkite jų
papildomai.
・Kai maišote sriubas, temperatūra blenderio inde
gali padidėti. Būkite atsargūs nuimdami blenderio
indą ir išimdami mišinį.
・Produktai, kurie negali būti valgomi žali, tokie, kaip
bulvės, pupelės, svogūnai, mėsa ir žuvis, turi būti
minimaliai apdoroti prieš maišant.
・Naudojant krakmolingus produktus, tokius, kaip
bulvės, moliūgai, pupelės, avižiniai dribsniai ar
ryžiai, nustatykite trumpesnį laiką vienu baru.
・Patikrinkite, ar laiko nustatymas yra teisingas.
・Stebėkite blenderį jo naudojimo metu.
・Patikrinkite, ar blenderio indas visiškai sausas
prieš sudėdami produktus.
・Jei riešutai malami per ilgai, jie gali
susiriebaluoti.
・Prieš papildomą maišymą, sugrandykite riešutus
nuo vidinių blenderio indo sienelių.
・Šaldant maisto produktus, paskirstykite juos
tolygiai, kad jie vienas su kitu nesiliestų.
・Užšaldytus maisto produktus atšildykite kambario
temperatūroje, kol šakute galėsite pradurti jų
centrus.
・Grūskite produktus grūstuve maišymo metu.
Laikykite dangtelį, kas išvengtumėte judėjimo ar
pasikreipimo.
Dalinai atšildytus vaisius labai lengva sumaišyti.

・bulvės
・moliūgas ir t.t.
Minkšti produktai: Supjaustykite į kubelius
apie 5 cm
・bananai
・persikai
・pomidorai ir t.t.
Lapinės daržovės: Supjaustykite 3-5 cm
pločio gabalėliais.
Riešutai: Nuimkite kevalus ir odeles.

Pastaba
Norėdami naudotis “Frozen” meniu pasirinktimi,
supjaustykite produktus 3 cm kubeliais prieš
užšaldant.

<Draudžiami produktai>
Ciberžolė (kubeliais)
Bonito lazdelė (gabalėliais)
Džiovinta jūsų ausytė
Ne maisto medžiagos

<Nerekomenduojami maisto produktai>

・Citrusinių vaisių žievė: Suteikia kartoko
prieskonio.
・Kukurūzų burbuolės ir kietos sėklos:
Tekstūra nėra gera.

Pastaba
・ Kitų produktų tekstūra ir konsistencija gali skirtis
priklausomai nuo produkto ir/arba mišinio
kokybės. Kai maišote šaldytus vaisius su sėklomis
ant šaldyto meniu, tai gali turėti įtakos tekstūrai.
・ Kai reikia naudoti grūstuvą, žiūrėkite puslapį
LT19.
・ Dėl papildomo maišymo, pradėkite nuo 1 bar ir
palaipsniui didinkite greitį. (Išskyrus malimo
meniu pasirinktį.)
Sureguliuokite maišumo laiką patikrindami
mišinio kokybę.
・ Kai bandote nustatyti laiką ne diapazone,
Jūs išgirsite pypsėjimo garsą.
・ Nedėkite karštų produktų (virš 40 ºC) į
blenderio indą.
・ Pirmiausia sudėkite lengvus ir minkštus produktus.

LT17

Kaip naudotis automatiniais meniu
Paruošimas

1

① Pritvirtinkite blenderio indą ir blenderio indo pagrindą. (P. LT14-15)
② Paruoškite produktu ir sudėkite juos į blenderio indą. (P. LT17)
(Įdėkite skystį pirmiausia)

Uždėkite blenderio indą ant variklio korpuso.
Tada įjunkite jį ir pasukite jungiklį į įjungimo padėtį.
●

●

●

Maitinimo
jungiklis yra
galinėje dalyje.

2

Patikrinkite, ar blenderio indo pagrindas ir dangčio
blokas pritvirtinti tinkamai. (P. LT14-15)
Kada naudojatės "šaldyta" meniu pasirinktimi,
įdėkite grūstuvą pro dangčio ertmę vietoje
dangtelio uždėjimo.
Patikrinkite, ar blenderį o indas uždėtas ant variklio
korpuso teisingai, nes kitaip nesiaktyvuos klavišai.
Kai norite naudoti ledo paketą, žiūrėkite puslapį
LT15 surinkimo.

Pasirinkite meniu ir spauskite “

” tam, kad paleistumėte.

・Spauskite ant iliustracijos norėdami atlikti meniu pasirinkimą.
(Paveikslėlis 1: Valdymo pultas,
kai atliekate meniu pasirinktį)
Mirksėjimas

①

●

Kai nėra jokių veiksmų, praėjus 10 sekundžių po meniu
pasirinkimas įjungiamas, indikatorius persijungs į
ankstesnio meniu pasirinkimą. (Paveikslėlis 1)

●

Maišymo laikas rodomas juostelėmis ir jis mažės,
kol bus atliktas maišymo procesas.

●

Jei norite koreguoti maišymo laiką, sukite rankenėlę į
kairę arba į dešinę dėl atitinkamo laiko trumpiau ar
ilgiau nustatymo prieš paspausdami “
” klavišą.
LT (P.16)

●

Automatinis meniu bus sustabdytas automatiškai,
tačiau jei norite sustabdyti proceso metu, spauskite
“ ”.

●

Kai reikia grūdimo maišymo metu, laikykitės
instrukcijų, kurios yra puslapyje LT19.

(pvz.:, Pasirinkote sultis.)

②

LT18

Lietuviškai

3

Kai išgirsite pypsėjimo garsus užbaigimui, palaukite,
kol peiliukas visiškai sustos ir nuimkite blenderio indą.
Patikrinkite mišinio tekstūrą ir konsistenciją.
Kai reikės papildomo maišymo, iš naujo nustatykite blenderio indą ir naudokite rankinį režimą
puslapyje LT21 dėl papildomo maišymo.

● Saugokitės besitaškančio skysčių, kada atidarote indą
energingai.

● Supilkite mišinį iš blenderio indo arba išimkite iš blenderio indo
naudodami guminę mentelę ar grandiklį. Nedėkite savo rankų
į blenderio indą.

● Po naudojimosi, išjunkite maitinimo jungiklį, kuris yra ant
galinės dalies ir atjunkite.

* Jei blenderis sustotų per vidurį maišymo metu, aktyvuojama
grandinės išjungimo apsauga. Sekite instrukcijas puslapyje
LT23 ir LT24 norėdami jį atlaisvinti

<Grūstuvo naudojimas maišymo metu>

■ Naudokite grūstuvą, kada produktai necirkuliuoja ir jums reikia juos sugrūsti maišymo metu.

(pvz., kada maišote didelį lapinių daržovių kiekį, produktus, kurių sudėtyje yra mažai skysčio,
naudojate “Frozen” meniu pasirinkti.)
① Spauskite “

”. (pvz.: Kai naudojate "Frozen" meniu parinktį).
Mirksėjimas

Mirksėjimas

② Atidarykite dangtelį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę
kada peiliukas visiškai sustos.
・Įsitikinkite, kad dangtelis įspaustas tvirtai.

③ Įstatykite grūstuvą pro dangtelio tarpą ir tada spauskite “ ”.
・Nekiškite jokių kitokių įrankių.
Naudokite tik pridedamą grūstuvą.
④ Judinkite grūstuvą, kad galėtumėte cirkuliuoti arba sutrinti
produktus tolygiai.
・Jei grūstuvą spausite tiesiai žemyn, produktai necirkuliuos.
Jei reikėtų, nuleiskite grūstuvą link blenderio indo šonų.
・Laikykite dangtelį naudodami grūstuvą.

Pastaba

● Įdėkite grūstuvą ir sudėkite produktus per 10 sekundžių po “

”

paspaudimo. Priešingu atveju, meniu parinktis bus atšaukta.

● Kai grūstuvas naudojamas norint nuspausti ir palaikyti lipnius

produktus, kaip bananai, gali įsijungti grandinės išjungiklis (P. LT25).

LT19

Vedlys apie kiekybę ir funkcijas rankiniame režime

Šaldytas patiekalas

Traiško

Sriuba

Pastos

Gėrimai

"Pasidaryk
pats" receptas Kiekis (min - maks.)

Sultys

300 - 1800 mL

Kokteilis

400 - 1800 mL

Tyrė

300 - 500 g

Patarimai maišymui

① Paspauskite pulsavimo mygtuką 3-5 kartus su greičio nustatymu
ties 8 juostelėmis.

② Sumažinkite greitį iki 5 juostelių ir maišykite, kol nebesimatys tirščių.
③ Padidinkite greitį iki 9 juostelių palaipsniui, kol maišymas bus tolygus.
Paleiskite maišymą su greičiu iki 1 juostelės ir didinkite iki 9 juostelių
palaipsniui ir tikrinkite maišymo būklę.
Produktams su mažesniu vandens kiekiu, įpilkite papildomai vandens,
kad apdoroti būtų lengviau.

① Pradėkite maišyti nustatę greitį į 1 juostelę ir didinkite iki 9 juostelių.
② Palaipsniui malkite tuo pat metu darydami košę iki aliejuoto pavidalo

Žemės
riešutų
sviestas

300 - 500 g

Sriuba

250 - 1000 mL

Paleiskite maišymą su greičiu iki 1 juostelės ir didinkite iki 9 juostelių
palaipsniui ir tikrinkite maišymo būklę. Stebėkite blenderį naudojimo
metu.

Riešutus

50 - 150 g

Paspauskite pulsinio režimo mygtuką keletą kartų greitį nustatę prie
8 juostelių.

Morkos

50 - 100 g

① Supjaustyti į 2-3 cm kubelius.
② Paspauskite pulsavimo mygtuką 2-4 kartus nustatę greitį prie 8 juostelių.

Parmezano
sūris

50 - 200 g

① Supjaustyti į 2-3 cm kubelius.
② Paspauskite pulsavimo mygtuką 6-15 kartų nustatę greitį prie 8 juostelių.

Ledo
kubeliai

100 - 150 g

① Paspauskite pulsavimo mygtuką 2-4 kartus nustatę greitį prie 8 juostelių.
② Maišykite nustatę greitį prie 9 juostelių 5-10 sekundžių.

(apie 30-60 sekundžių).

③ Sumažinkite greitį iki 7 padalų ir malkite, kol gausite tolygią masę.

① Paspauskite pulsavimo mygtuką 2-3 kartus nustatę greitį prie 8 juostelių.
② Maišykite greitį nustatę prie 1 juostelės ir palaipsniui didinkite iki
Užšaldyta

400 - 600 g

9 juostelių stebėdami maišymo būklę.

③ Sumažinkite greitį iki 7 barų, kada produktai bus sumaišyti ir
maišykite iki tol, kol jie susitrins.

Pastaba
●
●

●
●
●
●

LT20

Kada maišote 4 ar daugiau porcijų, žr. aukščiau esančią lentelę.
Pradedant maišyti kietas medžiagas su greičio nustatymu ties 1, peiliukas gali nustoti suktis.
Tokiu atveju padidinkite greitį arba išimkite produktus iš blenderio ir vėl juos atgal sudėkite.
Produktų tekstūra ir konsistencija gali skirtis priklausomai nuo pačių produktų ir/arba maišymo kokybės.
Sureguliuokite maišymo laiką patikrindami mišinio kokybę.
Jei maišote šaldytus vaisius su sėklomis, tai gali turėti įtakos tekstūrai.
Naudokite grūstuvą tada, kai produktai necirkuliuoja arba jei reikia juos sugrūsti maišymo metu į košę
(P. LT19).

Lietuviškai

Kaip naudotis rankiniu režimu
Paruošimas ① Pritvirtinkite blenderio indą ir blenderio indo pagrindą. (P. LT14-15)
② Paruoškite produktus ir sudėkite juos į blenderio indą. (P. LT17)
(Supilkite skystį pirmiausia)
③ Uždarykite prietaiso dangtį ir uždėkite blenderio indą ant variklio
korpuso. (P. LT18)
④ Pajunkite ir įjunkite jungiklį.

1

Pasirinkite rankinį režimą ir nustatykite greitį pasukdami reguliatorių.
Tada spauskite “
” norėdami pradėti.
(Paveikslėlis 1: Pasirenkant
rankinį režimą)

②
③

●

①

●

●
●

●

2

Kaip nėra atliekama jokio veiksmo rankiniame režime
10 sekundžių, indikatoriai grįš į ankstesnio meniu pasirinktį.
Maišymo greitis rodomas juostelėmis, kurios užsidega virš
sukamo reguliatoriaus. Žr. maišymo greitį puslapyje LT20.
Kai reikia naudotis grūstuvu, žr. puslapį LT19.
Kai reikės pakeisti greitį maišymo metu, pasukite reguliatorių
palaipsniui.
Jei norite naudoti ledo pakuotę, žr. puslapį LT15 dėl surinkimo.

Paspauskite “
” kai maišymas bus baigtas. Nuimkite blenderio indą
nuo variklio korpuso ir patikrinkite mišinio būklę po to, kai peiliukas
visiškai nustos suktis.
Blenderis išsijungs automatiškai po maždaug 9 minučių ir 40 sekundžių po maišymo pradžios.
●

●

Išberkite mišinį iš blenderio indo arba išimkite jį naudodami
guminę mentelę ar lazdelę blenderio inde.
Nedėkite savo rankų į blenderio indą.
Po naudojimosi, išjunkite maitinimo jungiklį, kuris yra ant galinės
dalies ir atjunkite.

* Jei blenderis maišymo metu sustos, reiškia, kad įsijungė grandinės
apsaugos mechanizmas. Sekite instrukcijas puslapyje LT23 ir
LT24 norėdami jį vėl įjungti.

Savo blenderiu galite pasigaminti net bulvių košę!
・ Bulvė: 300 g
・ Pienas: 60 mL
・ Šviežia grietinėlė: 20 mL ・ Druska: priemaiša
・ Pipiras: priemaiša ・ Muskatas: priemaiša
・ Nesūdytas sviestas: 30 g
(1) Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas 3 cm kubais. Sudėkite bulves ir druską į keptuvę,
tada virkite jas.
(2) Kai bulvės suminkštės, išmeskite karštą vandenį ir ekstrahuokite vandenį iš bulvių naudodami karštį.
(3) Įdėkite pieną, šviežią grietinėlę ir nesūdytą sviestą į keptuvę ir pašildykite juos.
(4) Įdėkite (2) ir (3) į blenderio indą ir pridėkite muskato, druskos ir pipirą.
Pradėkite apsukomis iki 1 juostelės ir palaipsniui 1 minutę didinkite iki 6 juostelių.
* Maišykite bulves, kol jie dar šiltos (ne virš 40 °C), nes taip jas lengviau maišyti.

LT21

Kaip valyti
■ Išjunkite iš tinklo prieš valydami.
■ Išvalykite produktą prieš pirmą jo naudojimą ir po
kiekvieno kito naudojimo.

■ Nevalykite blenderio, kol jis atvės.
■ Nuimkite numontuojamas dalis prieš valymą.
■ Esant naudojimui, gali būti tam tikras spalvos praradimas,

Dalys, kurias galima plauti indaplovėje
Pašalinkite bet kokias liekanas nuo
dalies prieš įdėdami jas į indaplovę.
Aukšta temperatūra gali apgadinti
dalis, todėl laikykite jas atokiau nuo
karščio

tačiau tai neturi įtakos naudojimui.

Pastaba
Nenaudokite benzino, skiediklio, alkoholio, baliklio, poliravimo miltelių,
metalinių arba nailoninių šepečių, nes galite apgadinti paviršių.
Neplaukite variklio korpuso ir blenderio indo pagrindo indaplovėje.
Nevalykite prietaiso aštriu objektu, tokiu, kaip dantų krapštukas ar smeigtukas.

Dangtelis/Dangtis/Dangčio tarpiklį
Plaukite su skiestu indų muilu (neutraliu) ir minkšta
kempine. Tada gerai nuplaukite vandeniu ir gerai
išdžiovinkite.
Išmontuokite dangčio tarpiklį

* Galima plauti indaplovėje

Blenderio indas/Indo tarpiklis/Nuvarvėjimo
Plaukite su skiestu indų muilu (neutraliu) ir minkšta
kempine. Tada gerai nuplaukite vandeniu ir gerai
išdžiovinkite.

Prieš valymą įsitikinkite, ar galėsite išimti indo tarpiklį
(jis gali būti prarastas valymo proceso metu).
* Galima plauti indaplovėje

Blenderio indo
Plaukite su skiestu indų muilu (neutraliu) ir minkšta
kempine. Tada gerai nuplaukite vandeniu ir gerai
išdžiovinkite.

Pastaba
Atkreipkite dėmesį dirbdami su blenderio indo
pagrindu. Peiliukas labai aštrus.

* NESAUGU plauti indaplovėje

Grūstuvas/Indo pagrindo laikiklis
Plaukite su skiestu indų muilu (neutraliu) ir minkšta
kempine. Tada gerai nuplaukite vandeniu ir gerai
išdžiovinkite.

Variklio korpusas/Ledo paketas
Nuvalykite gerai sudrėkintu skudurėliu.

Pastaba

Surinkite/išardykite
grūstuvą

LT22

Po to, kai ledo paketas bus sausas ir
švarus, laikykite jį šaldytuve iki sekančio
naudojimo.
* Galima plauti indaplovėje

* NESAUGU plauti indaplovėje

■ Patikrinkite šiuos taškus prieš tardamiesi dėl techninio aptarnavimo.
Problema

Lietuviškai

Trikčių diagnostika
Priežastis ir veiksmas

● Maitinimo kištukas neįkištas į buitinį maitinimo lizdą.
Prietaisas neįsijungia.

▶

→ Įkiškite kištuką į šaknų.

● Neįjungėte maitinimo jungiklio.

→ Įjunkite maitinimo jungiklį, kuris yra galinėje prietaiso dalyje.

● Įsijungė apsauginė grandinės išjungimo funkcija.

→ Paspauskite anuliavimo mygtuką, kuris yra variklio korpuso
apatinėje dalyje (P. LT25).

● Blenderio indas nenustatytas teisingai.
→ Iš naujo teisingai nustatykite blenderio indą. (P. LT18)
● Maišymo metu pasirinktas rankinis režimas arba automatinis meniu
Negalima pasirinkti
jokio automatinio
meniu.

▶

●
●
●

Net jei prietaisas
įjungtas, jo
maišymas
neįsijungia.

Pasirinkta meniu
pasirinktis anuliuota.
(Visi meniu
indikatoriai mirksi.)
Laikas ant
automatinio meniu
galima reguliuoti
tik dalinai.

pasirinkimas.
→ Pasirinkite automatinę meniu pasirinkti arba rankinį režimą po to,
kai variklis bus išjungtas.
Mygtukai spaudžiami dėvint pirštines.
→ Spauskite mygtukus plikomis rankomis.
Mygtukas buvo nuspaustas drėgna ranka.
→ Nusidžiovinkite rankas ir dar kartą paspauskite mygtuką.
Mygtukas nepaspaustas.
→ Būtinai spauskite ant mygtuko iliustracijos.

● Blenderio indas nenustatytas teisingai.

▶

→ Iš naujo teisingai nustatykite blenderio indą.

● Automatinio meniu pasirinktis arba rankinis režimas nepasirinktas.
→ Pasirinkite automatinę meniu pasirinktį arba rankinį režimą.

● Produktai užstrigo.

→ Išimkite produktus iš blenderio indo ir vėl juos sudėkite atgal.

▶
▶

● Išjungimo/paleidimo mygtukas nenuspaustas per 10 sekundžių po

meniu pasirinkties pasirinkimo.
→ Meniu pasirinktis atšaukta po 10 sekundžių neveikimo dėl variklio
veikimo gedimo prevencijos. Pasirinkite automatinį meniu
pasirinkimą arba rankinį režimą ir dar kartą per paspauskite “ ”
per 10 sekundžių.

● Maksimalus ir minimalus maišymo laikas nustatytas kiekvienam
meniu ir kinta.
→ Nustatykite laiką kiekvienam meniu pasirinkties diapazonui.
LT (P.16)

● Įsijungia prietaiso grandinės apsauga.

Maišymo metu
prietaisas sustoja.

▶

・Per daug produktų
・Maišomi kieti produktai
・Neįprastas triukšmas arba vibracija
→ Atlaisvinkite grandinės išjungiklio apsaugą. (P. LT25)
・Lipnių produktų naudojimas
→ Įpilkite skysčio.
● Viršytas maksimalus veikimo laikas (apie 9 minutes ir 40 sekundžių).
→ Išjunkite maitinimą ir atnaujinkite po 10 minučių poilsio laiko.
● Saugos užraktas aktyvuojamas dėka pakreipiamo blenderio indo,
kada naudojamas grūstuvas.
→ Paleiskite iš naujo ir laikykite dangtį naudodamiesi grūstuvu.

LT23

Trikčių diagnostika
■ Patikrinkite šiuos taškus prieš tardamiesi dėl techninio aptarnavimo.
Problema

Priežastis ir veiksmas

● Maišytuvo indo pagrindas pritvirtintas netvirtai.
Mišinys blenderio
inde prateka.

Neįprastas triukšmas
arba vibracija.

Peiliukas nesisuka.

Mišinio tekstūra ir
konsistencija
netenkina.

ir
indikatoriai
mirksi
pakaitomis.
ir
indikatoriai
mirksi
pasikeisdami.

▶
▶
▶

●
●

→ Priveržkite blenderio indo pagrindą ant blenderio indo tvirtai.
(P. LT14)
Tarpiklis ant indo dangčio arba blenderio indo uždėtas neteisingai.
→ Uždėkite tarpiklį teisingai. (P. LT14)
Tarpiklis ant dangčio arba blenderio indo apgadintas.
→ Pakeiskite tarpiklį. (P. LT25)

● Per daug produktų blenderio inde.

→ Sustabdykite prietaisą ir sumažinkite produktų kiekį.

● Maišytuvo indo pagrindas pritvirtintas netvirtai.

→ Tvirtai priveržkite blenderio indo pagrindą ant blenderio indo.
(P. LT14)

● Per daug ledo gabalėlio arba šaldytų vaisių.
●

→ Išjunkite prietaisą ir po to, kai peiliukas visiškai sustos, įstatykite
grūstuvą cirkuliavimui. (P. LT19)
Skysčio kiekis nepakankamas.
→ Pridėkite skysčio.

▶

● Kai maišote kiekį, kuris yra mažiau arba virš 4 porcijų, tekstūrą ir

▶

● Tai yra gedimas.

konsistencija naudojant automatinius meniu gali būti prasta.
→ Pabadykite naudoti rankinį režimą. (P. LT20-21)

→ Susisiekite su įgaliotu "Panasonic" techninio aptarnavimo
centru dėl patikros ir remonto.

● Įsijungė perkrovos apsauga.
Prietaisas išsijungia
maišymo metu ir
ir M mirksi
pakaitomis.

Prietaisas maišymo
metu sustoja, o
ir M indikatoriai
veikia pakaitomis.
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▶

▶

・Per daug produktų
・Naudojami kieti produktai
・Pasirinktas greitis per mažas esamiems produktams
→ Išjunkite prietaisą ir palaukite 10 minučių prieš kitą naudojimą.
* Prietaisas gali sugesti jei jis bus naudojamas nedelsiant.
Kada naudojamas prietaisas iš naujo, leiskite peiliukui suktis
laisvai sumažinę produktų kiekį arba padidindami greitį.

● Tai nurodo, kad variklio temperatūra perkaista.

Nutraukite naudojimąsi prietaisu ir palaukite, kol temperatūra
sumažės. (Kai prietaisas persijungia į parengties režimą,
kaip pavaizduota LT18 Paveikslėlyje 1, temperatūra jau
grįžusi į normalią.)

Perkrovos atveju, įsijungs grandinės išjungiklis ir blenderis
automatiškai išsijungs. Galite atlikti šiuos veiksmus,
jei norite išjungti apsaugą.

Lietuviškai

Apsauga grandinės išjungikliu
Nustatykite iš naujo

1. Nuimkite blenderio indą nuo variklio korpuso ir sumažinkite
produktų iki mažiau nei pusės tūrio.

Grandinės išjungiklis
(apačioje)

2. Apverskite variklio korpusą ir paspauskite anuliavimo mygtuką
ant jo apatinės dalies.
3. Uždėkite vėl blenderio indą ir po automatinio meniu arba rankinio
režimo nustatymo, spauskite “
” tam, kad vėl maišytumėte.

Keičiamos dalys
Keičiamų dalių galite įsigyti iš savo pardavėjo arba aptarnavimo centro.
Dalies pavadinimas

Dalies numeris

Indo tarpiklis

VE28B2461

Dangčio tarpiklis

VE22B2461K0

Ledo paketas

VU03E246

Specifikacijos
MX-ZX1800
Maitinimas
Energijos sąnaudos
Greičio valdymas
Veikimo nominalas
Darbinis tūris
Matmenys (P × G × A) (apytikriai)

230 - 240 V

1200 - 1300 W
10 greičių kontrolė
Nuolatinis veikimas (Pakartokite ciklą
9 min ĮJUNGUS ir tada 10 min IŠJUNGUS)
1800 mL
22,8 × 24,0 × 44,7 cm

Masė (apytikriai)

6,1 kg

Maitinimo laido ilgis (apytikriai)

1,9 m

Ore sklindantis akustinis triukšmas

50 Hz

91 (dB (A) pagal 1
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Atitarnavusios įrangos išmetimas
Tik Europos Sąjungos valstybėms ir kitoms valstybėms,
kuriose įrengtos perdirbimo sistemos
Šis simbolis ant produktų, pakuočių ir/arba kitų susijusių
priemonių reiškia, kad elektros ir elektronikos atitarnavusius
prietaisus draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo atitarnavusių produktų perdirbimo ir surinkimo,
pristatykite juos į specialiai tam skirtus surinkimo taškus
pagal savo nacionalinę teisę.
Išmesdami juos teisingai, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugoti
žmogaus sveikatą ir gamtą nuo kenksmingo poveikio.
Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, susisiekite su
savo vietos savivaldybe.
Gali būti taikomos baudos dėl netinkamo atliekų išmetimo vadovaujantis
nacionaliniais teisės aktais.

GARANTINIS IR POGARANTINIS REMONTAS
UAB “Emtoservis”
8 700 44 724
Adresas: Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius
Tel. +370 5 2737368 Faks. +370 5 2737368
gaminys
El. paštas: svc@emtoservis.lt

„Panasonic“
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo
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