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Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, 
jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, 
aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai. 

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį 
ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias 
pakavimo medžiagas. 
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

• Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir 
vyresni vaikai, asmenys su fi zine ar psichine 
negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba 
apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus 
informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta 
kylantį potencialų pavojų. Naudotojo atliktinus 
valymo ir techninės priežiūros darbus neturi 
atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai 
ir jie tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį buitinį 
prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 
8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

• Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu 
prietaisu.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

• Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir panašiose vietose, pvz.:
– parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėlėse;
– viešbučių ar motelių kambariuose ir kitose gyvenamosiose vietose;
– nakvynę ir pusryčius siūlančiuose svečių namuose.

• Nenaudokite buitinio prietaiso lauke.
• Būtinai statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
• Nestatykite šio buitinio prietaiso ant arba šalia elektrinės / dujinės viryklės ar kitų šilumos šaltinių.
• Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta 

įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą. Buitinį prietaisą prijunkite tik prie tinkamai 
įžeminto elektros lizdo.

• Nenaudokite buitinio prietaiso netoli vonios, praustuvo, dušo, baseino ar kito panašaus vandens 
šaltinio.

• Pieno virdulį naudokite tik su komplekte pateiktu pagrindu. 
• Šis buitinis prietaisas suprojektuotas plakti ir šildyti pieną. Nenaudokite jo kitais tikslais.
• Prieš pildami pieną į virdulį, užtikrinkite, kad šiame būtų tinkamai įstatytas pieno plakimo arba 

maišymo priedas.
• Neįjunkite buitinio prietaiso, tinkamai neuždėję jo dangčio.
• Nelieskite besisukančio plakimo arba maišymo priedo.

Įspėjimas:
Jei į pieno virdulį pripilsite per daug pieno, šis virdamas gali ištikšti.

• Neatidarinėkite dangčio buitiniam prietaisui veikiant. 
• Nešdami karšto pieno pilną virdulį, būkite atsargūs.
• Neįjunkite tuščio buitinio prietaiso. Netinkamai naudojant gali sutrumpėti prietaiso naudojimo 

laikas. 
• Jei ketinate buitinio prietaiso kurį laiką nenaudoti, jį perkelti, valyti ar keisti priedus, būtinai 

atjunkite nuo elektros lizdo. 
• Prieš keisdami priedus ar valydami buitinį prietaisą, leiskite jam atvėsti.
• Neplaukite pieno virdulio (išskyrus nuimamą dangtį) ir pagrindo po tekančiu vandeniu ir 

nenardinkite jų į vandenį ar kitą skystį.
• Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia jokio įkaitusio paviršiaus. Nestatykite ant maitinimo 

kabelio sunkių daiktų.
• Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip 

rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba lizdą. Ištraukite laidą iš elektros lizdo atsargiai traukdami 
elektros laido kištuką.

• Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį profesionaliame aptarnavimo centre. 
Draudžiama naudoti prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.

• Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite prietaiso patys ir jo 
nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame 
aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį buitinį prietaisą garantiniu 
laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.
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PIENO PUTŲ PLAKTUVO IR ŠILDYTUVO APRAŠYMAS

A

7

3

1

2

4

5

8

6

1 Nuimamas dangtis
2 Pieno virdulio vidinis 

paviršius padengtas nelimpančia danga.
3 Indikatoriaus lemputė
4 Maitinimo mygtukas

5 Pagrindas su centrine jungtimi
6 Neslystanti rankena
7 Pieno putų plakimo priedas
8 Maišymo priedas
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PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

1) Išimkite prietaisą ir visus priedus iš pakuotės. 
2) Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, iššluostykite virdulio A2 vidų šilto vandens ir neutralaus 

virtuvės valiklio tirpalu sudrėkinta šluoste. Šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste gerai nušluostykite 
paviršių, kuriam valyti naudojote virtuvės valiklį ir gerai nusausinkite.  

3) Išplaukite priedus A7–8 ir dangtį A1 šiltu vandeniu su neutraliu virtuvės valikliu. Tada išskalaukite 
šias dalis po tekančiu vandeniu ir nusausinkite. 

4) Dabar buitinis prietaisas paruoštas plakti ir šildyti pieną.

PIENO PUTŲ PLAKTUVO IR ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS

1) Nuvyniokite maitinimo kabelį ir pastatykite pagrindą A5 ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
2) Pasirinkite priedą A7 arba A8 (priklausomai nuo veikimo režimo) ir uždėkite jį ant virdulio viduje 

A2 esančio veleno. 
 Putų plakimo priedas A7 suprojektuotas pienui plakti šį šildant arba ne. Maišymo priedas A8 

suprojektuotas pienui šildyti neplakant jo putų. 
3) Supilkite į virdulį A2 gerai atvėsintą pieną, laikydamiesi toliau aprašytų instrukcijų.  
 Jei pageidaujate naudoti pieno putų plakimo ir šildymo režimą arba plakti pieno putas be šildymo, 

pieno lygis turi neviršyti apatinės lygio žymos (100 ml), kuri pateikta vidinėje virdulio A2 sienelėje.
 Jei pageidaujate naudoti pieno šildymo režimą be putų plakimo, pieno lygis turi neviršyti viršutinės 

lygio žymos (200 ml), kuri pateikta vidinėje virdulio A2 sienelėje.

Dėmesio:
Nepildykite virdulio A2, kai jis stovi ant pagrindo A5. 
Jei virdulį A2 perpildysite, virdamas pienas gali ištikšti.

Patarimas:
Pieno putoms suplakti naudokite riebesnį pieną. Geriausiai tinka natūralus pienas (3,5 % 
riebumo).

4) Pastatykite virdulį A2 ant pagrindo A5. Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą. Prijungus 
maitinimo kabelį, ims raudona spalva šviesti indikatoriaus lemputė A3.

5) Nustatykite veikimo režimą, atitinkantį virdulyje A2 įdėtą priedą.
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Veikimo 
režimas

Trukmė Priedo tipas Veikimo režimo įjungimas ir jo eiga

Pieno putų 
plakimas ir 
šildymas

apie 2 min. Pieno putų 
plakimo 
priedas A7

Spustelėkite mygtuką A4. Indikatoriaus lemputė 
A3 ims šviesti mėlyna spalva. Priedas A7 pradės 
suktis, kad pienas neprisviltų prie vidinių virdulio 
sienelių ir pieno paviršiuje susidarytų pieno puta. 
Pienas bus pašildytas iki 65 °C temperatūros, 
kurioje jis nesvyla ir išlieka jo skonis. 

Pieno 
šildymas 
neplakant 
putų

apie 3 min. Maišymo 
priedas A8

Spustelėkite mygtuką A4. Indikatoriaus lemputė 
A3 ims šviesti mėlyna spalva. Priedas A8 
pradės suktis, kad pienas neprisviltų prie virdulio 
vidinių sienelių. Pienas bus pašildytas iki 65 °C 
temperatūros, kurioje jis nesvyla ir išlieka jo skonis.

Pieno putų 
plakimas 
nešildant

apie 1,5 min. Pieno putų 
plakimo 
priedas A7

Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite jį 
nuspaudę 2 s. Indikatoriaus lemputė A3 ims 
mirksėti mėlyna spalva. Priedas A7 pradės suktis, 
kad jo paviršiuje susidarytų pieno puta. 

Pastaba:
Buitinio prietaiso veikimą galima pertraukti bet kuriuo metu, paspaudžiant mygtuką A4.

6) Veikimo režimas bus automatiškai nutrauktas ir buitinis prietaisas persijungs į budėjimo režimą. 
Indikatoriaus lemputė A3 ims šviesti raudona spalva. 

7) Atsargiai nuimkite dangtį A1 ir išpilkite pieną į paruoštą indą.  

Pastaba:
Pieno pakartotinai šildyti negalima. Kitam šildymui būtinai naudokite naują atvėsinto pieno 
porciją.

8) Po kiekvieno naudojimo išvalykite virdulio A2 vidų pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje 
„Valymas ir techninė priežiūra“.

9) Prieš vėl įjungdami buitinį prietaisą, palaukite maždaug 3 minutes. Jei buitinis prietaisas bus 
įjungiamas 5 kartus iš eilės be pertraukos, indikatoriaus lemputė A3 pradės mirksėti mėlyna šviesa. 
Mygtukas A4 laikinai neveiks. Tai – apsauginė funkcija, neleidžianti apgadinti buitinio prietaiso. Po 
5 minučių buitinis prietaisas persijungs į budėjimo režimą ir jį bus vėl galima naudoti. Indikatoriaus 
lemputė A3 ims šviesti raudona spalva.

10) Jeigu artimiausiu metu buitinio prietaiso nenaudosite, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros 
lizdo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami buitinį prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir leiskite atvėsti.
• Išimkite priedą A7 arba A8 iš virdulio A2. Nuplaukite jį šiltame vandenyje, naudodami neutralų 

virtuvės valiklį. Tada gerai nuskalaukite po tekančio vandens srove ir nusausinkite. Taip pat 
nuplaukite ir dangtį A1.

Pastaba:
Neplaukite priedų A7–8 ir dangčio A1 indaplovėje.
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• Iššluostykite virdulio A2 vidų šilto vandens ir neutralaus virtuvės valiklio tirpalu sudrėkinta šluoste. 
Šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste gerai nušluostykite paviršių, kuriam valyti naudojote virtuvės 
valiklį ir gerai nusausinkite.  

• Sausa šluoste nuvalykite išorinį virdulio A2 paviršių. Jei nešvarumai lengvai nenusivalo, sudrėkinkite 
šluostę silpnu neutralaus virtuvės valiklio tirpalu. Nuvalę virtuvės valikliu, nušluostykite virdulio A2 
paviršių šiek tiek sudrėkinta šluoste, o paskui nušluostykite sausai.

• Pagrindui A5 valyti naudokite tik sausą šluostę.
• Valymui jokiu būdu nenaudokite braižančių valymo produktų, benzino, tirpiklių, plieninės vielos ir 

pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..................................................................................................................................... 230 V 
Nominalus dažnis ................................................................................................................................... 50 Hz
Nominali galios įvestis ........................................................................................................................... 450 W
Talpa ...................................................................................................................................................... 200 ml

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifi kacijas.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA
Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, 
kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su 
standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar 
pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų 
surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite 
grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius 
gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti 
padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo 
savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius 
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos 
teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės 
reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje 
arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio 
suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.




