Pieno plaktuvas
PC-MS 1042
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir
kokybe.

Saugaus naudojimo taisyklės
Prieš pradėdami naudoti produktą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias
taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei
perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo taisykles.

Prietaiso dizainas pritaikytas tik asmeniniam naudojimui. Prietaisas naudotinas tik
nekomercinėms reikmėms.
• Aptikę gedimą ar pakenkimą, nebenaudokite prietaiso.
• Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisymo specialistą.
• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
•
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Saugokite jį nuo įkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada
nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikams draudžiama žaisti su įtaisu.
• Kad užtikrintumėte savo vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius
maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems nepasiekiamoje vietoje.
•

ĮSPĖJIMAS!
Dėmesio! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su folija, kad jie neuždustų.
•

Visuomet, vaikams naudojant prietaisą, juos prižiūrėkite – draudžiama leisti jiems žaisti su
įtaisu.

Paruošimas naudoti
Prieš pradėdami prietaisą naudoti, jį išvalykite taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.
Baterijų įdėjimas (baterijos kartu su prietaisu neparduodamos)

ĮSPĖJIMAS!
Saugiai elkitės su baterijomis!
•
•

Neleiskite, kad baterijas veiktų aukšta temperatūra ar tiesioginiai saulės spinduliai.
Nedeginkite baterijų ir nemeskite jų į ugnį, kad nesukeltumėte sprogimo.

BŪKITE ATSARGŪS:
• Nenaudokite kartu įvairių rūšių baterijų ar kartu senų ir naujų baterijų.
• Nemeskite baterijų į buitinių atliekų konteinerį. Išmeskite jas į tam skirtą specialų konteinerį ar
kreipkitės į prekybos agentą.
Baterijų skyrelį rasite korpuso viršutiniame gale, žemiau įjungimo/išjungimo mygtuko. Atkelkite
dangtelį.
2. Įdėkite 2 MIGNON/AA/R6 rūšies baterijas į baterijų skyrelį. Dėdami baterijas, atsižvelkite į jų
poliškumą – tinkamas krūvių pasiskirstymas pavaizduotas paveikslėlyje, esančiame baterijų
skyrelio viduje.
3. Uždarykite baterijų skyrelį dangteliu.
1.

Naudojimo instrukcijos
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Geriausi rezultatai pasiekiami, naudojant 3.5 % riebumo pieną. Iš 1.5 % riebumo pieno, sojos
pieno ar pieno be laktozės išplakta puta bus mažesnė.
• Pieną pilkite iki ketvirčio talpyklos talpos. Pieno tūris smarkiai padidėja plakimo metu.

•

1.

Supilkite pieną į tinkamą talpą, pvz. stiklinę.

Nuimkite nerūdijančio plieno dangtelį nuo aptaiso.
3. Visiškai įmerkite maišymo lazdelę su spyruokle į pieną.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Žemyn spustelėję mygtuką, įjungsite prietaisą. Kad prietaisas veikia, suprasite iš užsidegusios
lemputės.
Tolygiai judinkite aukštyn ir žemyn maišymo lazdelę, kol išplaksite norimo tūrio putą. Plakant
spyruoklė visada turėtų būti įmerkta į pieną.
Patraukę pirštą nuo mygtuko, automatiškai išjungsite prietaisą.
Prieš ištraukdami maišymo lazdelę iš putos, palaukite, kol spyruoklė sustos.
Šaukšteliu išgriebkite pieno putą.
Kaskart panaudoję prietaisą, išsyk jį išvalykite.

Prietaiso nenaudojant
Jei ilgai nenaudojate prietaiso, išimkite baterijas, kad netyčia neištekėtų rūgštinis baterijų tirpalas.

Valymas

BŪKITE ATSARGŪS:
• Perplaukite spyruoklę tik po karšto vandens srove.
• Maišymo lazdelę ir korpusą valykite tik vos drėgna, bet ne šlapia šluoste.
• Nelaikykite prietaiso vandenyje, kad nesugadintumėte elektroninių prietaiso dalių.
• Nepalikite aukštyn kojomis apversto prietaiso drėgnoje ar šlapioje vietoje. Skystis gali patekti į
prietaisą per maišymo lazdelę.

Laikymas ir saugojimas
Uždenkite aptaisą nerūdijančio plieno dangteliu tik tuomet, kai visos prietaiso dalys yra visiškai
sausos.
• Prietaisą galite laikyti specialiame stovelyje, kuris parduodamas kartu su plaktuvu.
• Plaktuvą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

•

Techniniai duomenys
Modelis:........................................................ PC-MS 1042
Energijos tiekimas:..... 2 baterijos 1.5 V, rūšis "AA"/ "R6"
Bendras svoris:................................................... 0.163 kg
Gamintojas, nuolat tobulindamas ir vystydamas produktą, pasilieka teisę keisti techninius
prietaiso duomenis ir dizainą.
Šis prietaisas patikrintas pagal visus prietaisui tinkamus naujausius CE ženklinimo nurodymus,
susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos direktyva, ir pagamintas
laikantis moderniausių saugumo priemonių.
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Aplinkos tausojimas
Prieš prietaisą išmesdami, išimkite iš jo baterijas.
Prietaisui atitarnavus, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais prietaisais
atsikratykite nustatytuose surinkimo punktuose. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo.

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