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Ruční šlehač 
NÁVOD K POUŽITÍ C

Z

Ručný šľahač
NÁVOD NA POUŽITIE SK

Kézi habverő és keverő
HASZNÁLATI UTASÍTÁS H

U

???
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Mikser ręczny
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

INSTRUCTION MANUAL EN
Hand Mixer

USER'S MANUAL EN

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, 
jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, 
kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje 
ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos 
kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą reikėtų pervežti, supakuokite jį į originalią pakuotę 
ir įdėkite į dėžę. 

Rankinis maišytuvas
Naudotojo vadovas LT
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

• Neleiskite prietaisu naudotis ar su 
juo žaisti vaikams. Prietaisą ir mai-
tinimo laidą laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 

• Šį prietaisą gali naudoti asmenys, tu-
rintys psichinį, jutiminį ar protinį ne-
įgalumą arba tie, kuriems trūksta pa-
tirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi 
ir instruktuojami apie saugų prietaiso 
naudojimą ir supranta su tuo susijusius 
pavojus.

Rankinis maišytuvas
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI

•  Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo įsitikinkite, kad ant prietaiso etiketės nurodyta 
įtampa atitinka elektros tinklo įtampą. 

•  Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti 
gamintojo kaip leistini naudoti su šiuo prietaisu. 

•  Nedėkite prietaiso ant palangių arba nestabilių paviršių. Prietaisą visada statykite ant lygaus, sauso 
paviršiaus.

•  Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės. 
•  Nepurkškite ant prietaiso vandens ar kokio nors kito skysčio. Niekada neplaukite variklio bloko po 

tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį.
•  Prietaisas yra skirtas apdoroti standartinį maisto kiekį namuose.
•  Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį. 
•  Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke! 
•  Nenaudokite purškiklių, jei netoliese yra prietaisas. 
•  Prieš naudojant pirmą kartą, būtina kruopščiai išplauti plakimo ir minkymo priedus karštame 

vandenyje, naudojant indų ploviklį. Po to nuskalaukite juos švariu vandeniu ir kruopščiai sausai 
nušluostykite minkšta šluoste.

•  Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, paliksite jį be priežiūros, ardysite, 
surinksite ar valysite.

•  Prieš uždėdami ant prietaiso plakimo arba minkymo priedus, juos nuimdami ar keisdami patikrinkite, 
kad prietaisas būtų atjungtas nuo elektros tinklo.

•  Prieš įjungdami prietaisą, visuomet patikrinkite, ar tinkamai įdėti plakimo arba minkymo priedai. 
•  Tinkamai įdėję minkymo arba plakimo priedus, pirmiausiai panardinkite juos į dubenį su 

ingredientais ir tik tada įjunkite prietaisą.
•  Prietaisas neturi veikti be apkrovos. Neteisingai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
•  Neleiskite vaikams naudoti šio prietaiso be priežiūros. Nenaudojamą prietaisą laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Vaikai, naudodami prietaisą be suaugusiųjų priežiūros, gali susižaloti arba 
sugadinti prietaisą.

•  Nedėkite prietaiso ant elektrinės arba dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo netoli atviros 
ugnies ar kitų įrenginių bei šilumos šaltinių. 

•  Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama 
naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas / kištukas yra sugadinti.

•  Jokiais būdais nebandykite patys taisyti prietaiso ir nekeiskite jo konstrukcijos – kyla pavojus susižaloti 
dėl elektros smūgio! Visus šio prietaiso remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota įmonė 
/ techninis aptarnavimas. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti 
garantija. 

•  Nedėkite prietaiso maitinimo laido šalia karštų paviršių arba ant aštrių daiktų. Nedėkite ant 
maitinimo laiko sunkių daiktų; maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo niekas neužliptų arba 
neužkliūtų už jo. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusių 
paviršiumi. 

•  Neatjunkite prietaiso nuo elektros lizdo, traukdami už elektros laido – galite sugadinti elektros laidą 
/ elektros kištuką. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką. 
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RANKINIO MAIŠYTUVO APRAŠAS

A

5

1

3

4

2

1  TURBO jungiklis maks. greičiui 
2  Jungiklis greičio nuostatoms pasirinkti ir 

prietaisui išjungti 
3  Mygtukas plakimo / minkymo priedams 

atlaisvinti 

4  Plakimo priedų komplektas
5  Minkymo priedų komplektas

Rankinis maišytuvas
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PRIETAISO VALDYMAS

1.  Norėdami surinkti prietaisą, įkiškite plakimo priedų galus į angas (žr. 1 pav.). Stumkite juos tol, kol 
jie tinkamai užsifiksuos. (Pastaba. Labai svarbu tinkamai įdėti minkymo priedus.) Įkiškite minkymo 
priedą su žiedu į dešiniąją angą, o miknymo priedą be žiedo – į kairiąją angą. 

2.  Sudėkite ingredientus į dubenį. 
3.  Panardinkite plakimo arba minkymo priedus į dubenį su ingredientais (žr. 3 pav.). 
4.  Įjunkite prietaiso maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą, įunkite prietaisą ir pasirinkite norimą greitį. 

Naudojant prietaisą, į dubenį negalima kišti virtuvinių peilių, šakučių ir pan., antraip galima susižeisti 
arba sugadinti prietaisą. 

5.  Jeigu norite maišyti maksimaliu greičiu, paspauskite TURBO mygtuką. 
6.  Pasinaudoję prietaisu, nustatykite jungiklį į padėtį „0“ ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 

Paspauskite priedų atlaisvinimo mygtuką A3, kad galėtumėte išimti plakimo arba minkymo priedus. 
Priedus galima išimti tik tada, kai jungiklis yra padėtyje „0“. Kai jungiklis yra padėtyse 1–5, priedai 
yra užfiksuoti ir jų išimti negalima. Plakdami, maišydami arba minkydami, visada naudokite vieno 
tipo priedus. Negalima vienu metu naudoti skirtingų minkymo ir plakimo priedų. 

B

1 2 3

Minkymo priedai 
Jie naudojami mielinei tešlai, skystai tešlai ir makaronų tešlai užmaišyti, taip pat maltai mėsai, 
užtepėlėms ir sluoksniuotai tešlai paruošti. 

Plakimo priedai
Jie naudojami skystai tešlai, biskvito tešlai maišyti, taip pat bulvių košei, plaktai grietinėlei, plaktiems 
kiaušinių baltymams, kremams paruošti. 

Greitis 
0   – išjungta 
1 lygis –    tinka kaip pradinis greitis maišant didelį maisto kiekį arba sausus ingredientus, 

pavyzdžiui miltus, sviestą ir bulves 
2 lygis –  tinka skystiems ingredientams apdoroti, salotų užpilams maišyti 
3 lygis  –  tinka ingredientams maišyti kepant pyragus, biskvitus ir duoną 
4 lygis  – tinka sviestui su cukrumi plakti gaminant saldumynus, desertus ir pan. 
5 lygis  – tinka kiaušiniams, padažams, kremams ir pan. plakti 
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SVARBI PASTABA! 
Panaudojus prietaisą 5 minutes, reikia padaryti kelių minučių pertrauką, kad atvėstų prietaiso variklis.

Kiekis ir apdorojimo trukmė

Minkymo priedai Kiekis Apdorojimo trukmė Greitis

Mielinė tešla maks. 500 g miltų  maks. 5 min. 3 lygis

Plakimo priedai Kiekis Apdorojimo trukmė Greitis

Skysti padažai, kremai 
ir sriubos

apie 750 g Maždaug 3,5 min. 2 lygis

Majonezas maks. 3 kiaušinių tryniai Maždaug 2 min. 5 lygis

Bulvių košė maks. 750 g maks. 3,5 min. 4 lygis

Plakta grietinėlė maks. 500 g maks. 5 min. 5 lygis

Plakti kiaušinių 
baltymai

maks. 5 kiaušinių 
baltymai

Maždaug 3,5 min. 5 lygis

Tešla sausainiams apie 750 g Maždaug 3,5 min. 3 lygis

Iš pradžių plakite pasirinkę mažą greitį, kad tešla neišsitaškytų. Vėliau padidinkite greitį. Norint 
lengviau suplakti ir užminkyti tešlą, reikia naudoti minkštą margariną arba sviestą.   

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami prietaisą, visada jį išjunkite, pastumdami jungiklį į padėtį „0“, ir atjunkite jį nuo elektros 
lizdo. 
Po kiekvieno naudojimo būtina kruopščiai išplauti plakimo arba minkymo priedus karštu vandeniu su 
indų plovikliu. Po to nuskalaukite juos švariu vandeniu ir kruopščiai sausai nušluostykite minkšta šluos-
te. Plakimo ir minkymo priedai skirti trumpalaikiam kontaktui su maistu (įskaitant gėrimus), t. y. maks. 
4 valandoms.

Norėdami nuvalyti variklio bloką / variklio gaubtą, naudokite šluostę, sudrėkintą silpnu indų ploviklio ir 
vandens tirpalu. Niekada nekiškite variklio bloko į vandenį ar kokį nors kitą skystį! 

Niekada nenaudokite skiediklių ar tirpiklių, jokių abrazyvinių valymo priemonių prietaisui valyti, nes jie 
gali pažeisti paviršių. 

Jeigu prietaiso nenaudosite, laikykite jį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisą galite laikyti 
prietaiso kartoninėje dėžėje (pirmiausiai jį išardę). 

Rankinis maišytuvas
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Nominali įtampa .............................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ..............................................................................................................................50/60 Hz
Nominali galios įvestis  ..........................................................................................................................300 W
Apsaugos klasė: ............................................................................................................................................. II
Triukšmo lygis:  .................................................................................................................................85 dB (A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį 
(atskaitinė garso galia: 1 pW).
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS 
MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų 
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite 
perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos 
valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant 
lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje 
institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti 
taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos 
apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo 
pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


