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Maišytuvas
Naudotojo vadovas

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. 

Garantijos galiojimo laikotarpiu rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo 
medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik 
originalias pakavimo medžiagas.

SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL
SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT
SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

• Šį buitinį prietaisą gali naudoti 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.

• Vaikai nederėtų eksploatuoti šį buitinį prietaisą 
ar su juo žaisti. Laikykite buitinį prietaisą ir šio 
maitinimo kabelį jiems nepasiekiamoje vietoje. 
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASIDĖKITE JĄ, KAD 
PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI.

• Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta 
įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą. 

• Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino. 
• Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo buitiniu prietaisu arba nėra jam skirti.
• Nepalikite buitinio prietaiso ant palangės.
• Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis ir kištukas nesusiliestų su vandeniu ar drėgna vieta. 
• Būtinai statykite buitinį prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. 
• Nepilkite ant šio buitinio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio.
•  Jei ketinate buitinį prietaisą palikti be priežiūros, surinkti, ardyti ar plauti, būtinai atjunkite jį nuo 

maitinimo lizdo.
• Buitinis prietaisas suprojektuotas naudoti tik buityje ir perdirbti įprastą buitinėms sąlygoms maisto 

kiekį.
• Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje ar lauke!
• Šalia šio prietaiso nenaudokite purškalų. 
•  Baigę naudoti prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir padėkite į vaikams nepasiekiamą vietą. 
• Nestatykite gaminio ant elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia jų. Nestatykite jo prie atviros 

liepsnos, šilumos šaltinių ar šildymo įrenginių.
• Nenaudokite šio buitinio prietaiso, jeigu jo maitinimo kabelis / kištukas yra pažeisti. 
• Jei pažeistas maitinimo kabelis, nugabenkite buitinį prietaisą į specializuotą bendrovę / aptarnavimo 

centrą, kad jį pakeistų.
• Jokiu būdu nebandykite remontuoti arba reguliuoti prietaiso patys, nes galite susižaloti dėl elektros 

smūgio! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / servisui. Kitaip 
gali būti anuliuota garantija. 

• Nedėkite šio prietaiso maitinimo kabelio šalia įkaitusių arba ant aštrių daiktų. Nestatykite ant 
maitinimo kabelio sunkių daiktų. Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto ir 
nesiliestų su įkaitusiais paviršiais.

• Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo maitinimo lizdo, netraukite už jo kabelio, nes galite 
sugadinti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo maitinimo lizdo, švelniai 
traukdami už maitinimo kabelio kištuko. 

• Naudokite šį prietaisą tik pagal numatytąją paskirtį.
• Prieš prijungiant priedus prie buitinio prietaiso, juos nuimant ar keičiant, prietaisą būtina išjungti ir 

atjungti nuo maitinimo lizdo. 
• Nejunkite prietaiso, kol tinkamai ant variklio korpuso neuždėsite apatinės keičiamosios dalies. 
• Neįjunkite buitinio prietaiso be apkrovos. Netinkamai naudojant gali sutrumpėti prietaiso 

eksploatacija.
•  Buitiniam prietaisui veikiant, nekiškite rankų į dubenį. 
•  Į dubenį nedėkite maišyti neskirtų produktų.
•  Karštą maistą apdorokite mažomis partijomis, nes maistas gali ištikšti arba persilieti. Prieš pradėdami 

maišyti, karštą maistą visada palikite atvėsti iki bent 60 °C temperatūros.
•  Jokiu būdu nenaudokite maišytuvo maistui ant karštos kaitvietės arba dujinės viryklės maišyti.
• Buitinio prietaiso nepertraukiamo naudojimo trukmė – 1 minutė. Po minutės išjunkite buitinį 

prietaisą ir palaukite bent dvi minutes. Jei maišytuvu maišote lipnų ar kietą maistą, rekomenduojame 
operacijas pertraukti kas 20 sekundžių ir duoti buitiniam prietaisui pailsėti bent dvi minutes.

•  Dėmesio! Buitinio prietaiso maišymo peiliai yra aštrūs! Jokiu būdu nelieskite jų buitiniam prietaisui 
veikiant!
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BUITINIO PRIETAISO APRAŠYMAS

A

1

2

3

4

5

6

1 Kintamo greičio valdymo ratukas
2 Jungiklis ON/OFF 
3 Variklio blokas
4 Nuimamas maišymo priedas
5 Maišymo peiliai (įrengti po maišymo priedo dangčiu)
6 Dubuo (tūris – 500 ml)
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PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

1. Išimkite buitinį prietaisą ir visus priedus iš pakuotės.
2. Gerai nuplaukite nuimamą maišymo priedą A4 ir dubenį A6 karštu vandeniu bei virtuviniu 

plovikliu. Kruopščiai nuskalaukite šias dalis po geriamo vandens srove ir gerai nusausinkite. 

Dėmesio:
Užtikrinkite, kad maišymo priede A4 neliktų vandens, kuris surenkant buitinį prietaisą galėtų 
prasiskverbti į variklio bloką A3 ir jį apgadinti.

MAIŠYMO PRIEDO MONTAVIMAS IR NUĖMIMAS

1. Nukreipkite maišymo priedą A4 į variklio bloką A3 ir prijunkite, sukdami užrakintos spynos ženklo 
(ant buitinio prietaiso) kryptimi.

2. Kad išardytumėte maišytuvą, viena ranka paimkite variklio bloką A3, kita pasukite maišymo priedą 
A4 atrakintos spynos ženklo (ant buitinio prietaiso) kryptimi ir nuimkite jį.

BUITINIO PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. Šis maišytuvas skirtas maišyti užpilus, majonezą, padažus, maistą vaikams, piurė, plakti vaisinius ar 
pieno kokteilius ir t. t.

2. Sudėkite maišyti pageidaujamus ingredientus į dubenį A6 arba kitą tinkamą indą.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie maitinimo lizdo. Paimkite maišytuvą už variklio bloko A3 ir 

panardinkite maišymo priedą A4 į indą su ingredientais. 
4. Kad įjungtumėte maišytuvą, paspauskite jungiklį A2. Maišytuvas veiks, kol jungiklis A2 bus 

laikomas nuspaustas. Saugumo sumetimais, atleidus jungiklį A2, maišytuvas išjungiamas.

Dėmesio:
Maksimali maišytuvo nepertraukiamo naudojimo trukmė – 1 minutė. Po minutės išjunkite 
buitinį prietaisą ir palaukite bent 2 minutes. 
Jei naudojate maišytuvą lipniam arba kietam maistui maišyti, sumažinkite nepertraukiamo 
veikimo trukmę iki 20 sekundžių.

5.  Valdymo ratukas A1 naudojamas tolydžiai valdyti variklio apsukas.
6. Jeigu ketinate nenaudoti maišytuvo, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.

MAIŠYMO PATARIMAI

1. Prieš maišydami maistą, supjaustykite jį mažais gabalėliais. Suskaidykite didesnį maisto kiekį į kelias 
mažesnes partijas.

2. Maišant kai kuriuos skysčius, didėja jų tūris. Dėl šios priežasties dubenį A6 užpildykite tik iki ¾ jo 
talpos. Maksimali dubens talpa nurodyta 500 ml žyma. 

Dėmesio:
Nenaudokite maišytuvo ledo kubeliams arba kavos pupelėms maišyti. Kitaip rizikuojate 
apgadinti maišymo peilius A5.
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3. Maišydami laikykite maišytuvą taip, kad maišymo priedas A4 būtų nukreiptas statmenai dubens 
dugnui. Užtikrinkite, kad maišymo peiliai A5 viso maišymo proceso metu išliktų panardinti 
apdorojamuose ingredientuose. Kitaip ingredientai gali ištikšti iš dubens. 

4. Išmaišysite geriau, jei maišydami judinsite maišymo priedą A4 sukamaisiais judesiais. Jei ingredientų 
prikibo prie maišymo peilių A5 arba dubens A6 sienelių, sustabdykite maišymo procesą. Atjunkite 
maišytuvą nuo maitinimo lizdo. Paimkite mentelę ir ja nuvalykite dubens A6 sieneles bei maišymo 
peilius A5. Tada vėl prijunkite maišytuvą prie maitinimo lizdo ir tęskite ingredientų apdorojimo 
procesą.

5. Dubuo A6 turi dangtį, tad nesuvartotą maistą galėsite laikyti šaldytuve.

TRUMPASIS MAIŠYMO VADOVAS 

Maisto rūšis Kiekis Apdorojimo trukmė Greičio parinkimas

Maistelis vaikams, padažai 200–300 g 45 sek. Mažas greitis

Kokteiliai 300 ml 30 sek. Didelis greitis

Vaisiai, daržovės 200 g 45 sek. Mažas greitis

Sūriai 100 g 30 sek. Mažas greitis

Pastaba:
Pirmiau pateikti apdorojimo trukmės duomenys yra tik orientaciniai. Faktinė apdorojimo 
trukmė priklauso nuo to, kaip smulkiai pageidaujama sumaišyti ingredientus.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 Maišytuvą reikia nuplauti po kiekvieno panaudojimo.
 Pirmiausia pašalinkite maisto likučius, prikibusius prie maišymo peilių A5. Panardinkite priedą A4 

į karštą vandenį su neutraliu virtuviniu valikliu ir trumpam įjunkite maišytuvą. Taip nuo maišymo 
peilių A5 pašalinsite stambius maisto likučius. Prieš plaudami atjunkite maišytuvą nuo maitinimo 
lizdo.

 Nuimkite maišymo priedą A4. Išskalaukite jį po tekančio vandens srove ir gerai nusausinkite arba 
išplaukite indaplovėje.

Dėmesio:
Užtikrinkite, kad maišymo priede A4 neliktų vandens, kuris surenkant buitinį prietaisą galėtų 
prasiskverbti į variklio bloką A3 ir jį apgadinti.

 Nušluostykite variklio bloką A3 šiek tiek sudrėkinta šluoste ir nusausinkite. 

Dėmesio:
Variklio bloko A3 negalima panardinti į vandenį ar jokį kitą skystį.

 Maišymo dubenį A6 ir jo dangtį galima nuplauti po tekančio vandens srove, naudojant neutralų 
virtuvinį valiklį arba išplauti indaplovėje.

 Draudžiama valymui naudoti braižančias valymo priemones, benziną, tirpiklius ir pan.



LT-8

Maišytuvas
SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL / SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT / SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RS

LT

 07/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalios įtampos intervalas .......................................................................................................220−240 V
Nominalus dažnis ...............................................................................................................................50/60 Hz
Nominali galios įvestis ............................................................................................................................400 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė ............................................................................................... II
Triukšmo lygis ....................................................................................................................................48 dB (A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 48 dB (A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį 
(atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:
II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.
 

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

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.


