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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 aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje 
ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 
Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo 
atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją 
dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į 
originalią gamintojo pakuotę.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir 
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių 
arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra 
prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, 
ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų 
negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama 
atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido 
jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai 
neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.

• Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose 
arba panašiose vietose:

 − parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose 
virtuvėse personalui;

 − viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose 
patalpose;

 − svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
• Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar 

lauke, arba ne pagal numatytąją paskirtį. 
• Šį prietaisą junkite tik į įžemintą elektros lizdą. 
• Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant 

prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros 
įtampa. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo 
krašto ir nesiliestų su įkaitusių paviršiumi.

Dėmesio!
Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, 
išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

• Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie 
jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus 
Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.

• Prietaisas privalo būti pastatytas bent 20 cm atstumu nuo 
užuolaidų, sienų ir kitų šilumai jautrių medžiagų.
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• Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktus priedus.
• Prieš naudodamiesi prietaisu, visada būtinai išimkite dangtyje 

integruotą šaukštą.

Į kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą pilkite tik kukurūzų 
spragėsiams ruošti skirtus kukurūzų grūdus. Niekada 
nepilkite aliejaus, sviesto, margarino ar kitų riebalų, 
nedėkite druskos ar kokių nors prieskonių. Jeigu į kukurūzų 
spragėsių gaminimo indą pripilsite riebalų, prietaisas gali 
sudegti arba sugesti.

 
• Kukurūzų grūdų į kukurūzų spragėsių gaminimo indą pilkite 

ne daugiau nei iki žymos MAX (maks.), esančios ant vidinės 
sienelės.

• Naudojant prietaisą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai 
vietos orui cirkuliuoti.

Veikiantis prietaisas įkaista. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte 
įkaitusio dangčio. 

• Prieš tvarkydami prietaisą, palaukite bent 5 minutes, kol jis 
atvės. Kad apsaugotumėte savo rankų odą, rekomenduojame 
naudoti virtuvines pirštines.

• Nelieskite dangčio ar dangtyje esančio sviesto tirpinimo 
puodelio / kukurūzų grūdų matavimo puodelio.

• Jeigu prietaisui veikiant dangtis būtų atidengtas, apsauginis 
mechanizmas išjungs prietaisą.

• Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 5 minutes. 
Jeigu norite pagaminti daugiau kukurūzų spragėsių, prieš vėl 
naudodamiesi prietaisu, palaukite bent 10 minučių, kol jis atvės.

• Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, 
kai jį paliekate be priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį 
perstatydami ar valydami. 

• Prieš perstatydami arba valydami prietaisą, palaukite, kol jis 
visiškai atvės. 
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• Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

• Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, 
nemerkite jokių šio prietaiso dalių į vandenį ar kokį nors kitą 
skystį. 

• Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo 
laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite 
laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami elektros laido 
kištuką.

• Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo 
kabelis arba kištukas. Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite 
jį specializuotame techninės priežiūros centre. 

• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra apgadintas, tinkamai 
neveikia, jeigu jis buvo numestas ant žemės arba panardintas 
į vandenį. Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso 
patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto 
arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės 
priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios 
garantija ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo 
prietaiso veikimo.
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PRIETAISO APRAŠYMAS

A
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1  Integruotas šaukštas

2 Ventiliacijos angos

3 Permatomas atidengiamas dangtis

4  Latakas

5  Kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso 
indas

6  Sviesto tirpinimo puodelis / kukurūzų 
grūdų matavimo puodelis

7  Prietaiso blokas

8  Įjungimo / išjunkite jungiklis su maitinimo 
kontroline lempute

9  Neslystantis pagrindas
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

• Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą ir jo priedus. 
• Įsitikinkite, ar prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
• Atidarykite dangtį A3, atversdami jį atgalios, ir nuvalykite jį šiek tiek drėgna šluoste, paskui 

kruopščiai jį nusausinkite. 
• Išplaukite integruotą šaukštą A1, kurį pirmiau ištraukėte iš dangčio A3, ir sviesto tirpinimo 

puodelį / kukurūzų grūdų matavimo puodelį A6 šiltame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. 
Paskui šias dalis išplaukite po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nušluostykite.

• Nuvalykite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso indą A5 šiek tiek drėgna šluoste, paskui 
kruopščiai nusausinkite.

Dėmesio!
Jokių kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje. Nenardinkite 
kukurūzų spragėsių ruošimo aparato ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

NURODYMAI, KAIP DOZUOTI KUKURŪZŲ GRŪDUS

Kukurūzų grūdų dozė Paruoštų kukurūzų spragėsių kiekis

70 g / 1 matavimo puodelis A6 7 puodeliai

Pastaba.
„Puodelis“ yra matavimo vienetas, naudojamas Didžiojoje Britanijoje.

• Nepilkite į kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą mažiau kukurūzų grūdų, nei nurodyta pirmiau, 
antraip jis tinkamai neveiks ir gali sugesti. 

• Nepilkite į kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą daugiau kukurūzų grūdų, nei nurodyta pirmiau, 
antraip jis gali perkaisti.

PRIETAISO VALDYMAS

• Pastatykite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą ant sauso, lygaus, tvirto paviršiaus. 
• Išimkite šaukštą A1 ir padėkite jį į šalį. Atidarykite dangtį A3, atversdami jį į vertikalią padėtį. 
• Atmatuokite tinkamą kukurūzų grūdų kiekį, vadovaudamiesi pirmiau esančiame skyriuje pateiktais 

nurodymais. Naudokite tuos kukurūzus, kurie yra tinkami spraginimui (kukurūzų spragėsių 
ruošimui). 

• Supilkite kukurūzų grūdus į kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso indą A5. Kukurūzų grūdų kiekis 
neturi viršyti žymos MAX (maks.), esančios ant vidinės indo A5 sienelės.

• Į indą A5 niekada nepilkite sviesto, aliejaus ar kitų riebalų, nedėkite druskos ar kokių nors 
prieskonių.

• Nuleiskite dangtį A3 į jo pradinę padėtį, kad jis uždengtų kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso 
indą A5.

• Po kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso lataku A4 pastatykite pakankamai didelį indą, pagamintą 
iš karščiui atsparios medžiagos. Į indą sukris šviežiai paruošti kukurūzų spragėsiai. Įsitikinkite, ar po 
lataku A4 nėra jokių kliūčių ir paruošti kukurūzų spragėsiai galės laisvai kristi į paruoštą indą.

• Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir įjunkite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso, 
nustatydami jungiklį į padėtį ON (įjungti). Užsidegs maitinimo kontrolinė lemputė. Inde A5pradės 
cirkuliuoti karštas oras ir spraginti kukurūzai pradės kristi į paruoštą indą. Spragindami kukurūzus, 
nestovėkite tiesiai priešais lataką A4, nes pro jį gali iškristi ir nespraginti, bet labai karšti kukurūzų 
grūdai. Neatidenkite dangčio A3 prietaisui veikiant.
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Dėmesio!
Jeigu prietaisui veikiant dangtis A3 būtų atidengtas, apsauginis mechanizmas išjungs prietaisą.

• Viena kukurūzų spragėsių porcija paruošiama maždaug per 3 minutes. Kai kukurūzų grūdai jau 
nebesproginėja, spraginimo procesas yra baigtas ir jūs turite išjungti kukurūzų spragėsių ruošimo 
prietaisą, nustatydami jungiklį į padėtį OFF (išjungti). Maitinimo kontrolinė lemputė užges. Išjungus 
kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą, indo A5 apačioje gali būti likę maždaug 10–20 nesuspragintų 
kukurūzų grūdų. 

Dėmesio!
Kukurūzų grūdai gali dar trumpai spragsėti net ir išjungus prietaisą, todėl neatidarykite dangčio 
A3 vos tik išjungę prietaisą.
Prietaisui veikiant, dangtis A3 labai smarkiai įkaista ir, išjungus prietaisą, kelias minutes dar 
būna karštas. Nelieskite karšto paviršiaus. Kad apsaugotumėte savo rankų odą, rekomenduojame 
naudoti virtuvines pirštines.

• Jeigu norite paruošti sviestinius kukurūzų spragėsius, įdėkite į sviesto tirpinimo puodelį A6 ne 
daugiau nei 2 valgomuosius šaukštus kambario temperatūros sviesto. Prieš įjungdami kukurūzų 
spragėsių ruošimo prietaisą, dėkite sviesto tirpinimo puodelį A6 su sviestu ant atidengto dangčio 
A3, įtaisydami jį į griovelį, kuriame anksčiau buvo šaukštas A1. Spragant kukurūzų spragėsiams, 
sviestas tirps. Išjungę kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą, palikite sviesto tirpinimo puodelį A6 
ant dangčio A3 maždaug 3 minutes, kad ištirptų visas sviestas. Paskui nuimkite jį ir apšlakstykite 
tirpintu sviestu šviežiai paruoštus kukurūzų spragėsius, esančius karščiui atspariame inde. Galite 
naudotis šaukštu A1 tirpintam sviestui į kukurūzų spragėsius įmaišyti.

Dėmesio!
Nenuimkite puodelio A6 nuo dangčio A3, kol kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisas veikia. 

• Prieš pradėdami spraginti kitą kukurūzų porciją, palaukite bent 10 minučių, kol prietaisas atvės, ir 
išimkite iš indo A5 visus likusius kukurūzų grūdus arba spragėsius, kaip nurodyta toliau.

• Patikrinkite, ar kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisas yra išjungtas ir atvėsęs. Apverskite kukurūzų 
spragėsių ruošimo prietaisą ir išpilkite iš kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso indo A5 visus 
likusius kukurūzų grūdus arba spragėsius. Išpilant inde esantį turinį, latakas A4 turi būti uždarytas 
permatomu dangčiu A3. Nekiškite rankų į indą A5, nes jis dar gali būti karštas. Išmeskite 
nesuspragėjusius kukurūzų grūdus. Nebandykite jų spraginti dar kartą.

• Baigę naudotis prietaisu, išjunkite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą, nustatydami jungiklį į padėtį 
OFF (išjungti) ir atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo. Palaukite, kol kukurūzų spragėsių 
ruošimo prietaisas atvės, tada išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

• Prieš valydami kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, 
kol jis visiškai atvės.

• Valykite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą po kiekvieno panaudojimo. 
• Apverskite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą ir išpilkite iš kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso 

indo A5 visus likusius spragėsius arba kukurūzų grūdus. Išpilant inde esantį turinį, latakas A4 turi 
būti uždarytas permatomu dangčiu A3, kad jis būtų apsaugotas nuo sugadinimo. Paskui atverskite 
kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą dangčiu A3 į viršų ir atidarykite dangtį A3 ir iššluostykite 
indą A5 šiek tiek drėgna šluoste, tada kruopščiai nusausinkite.

• Nuvalykite dangtį A3 šiek tiek drėgna šluoste, paskui kruopščiai jį nusausinkite. 
• Išplaukite integruotą šaukštą A1, kurį pirmiau ištraukėte iš dangčio A3, ir puodelį A6 šiltame 

vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Paskui šias dalis išplaukite po tekančiu vandeniu ir sausai 
nušluostykite.

• Nuvalykite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaiso bloką A7 šiek tiek drėgna šluoste, paskui 
kruopščiai nusausinkite.
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Dėmesio!
Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje. 

• Nenardinkite kukurūzų spragėsių ruošimo aparato ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. 
Nevalykite prietaiso plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, benzinu ar 
tirpikliais. Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių šio kukurūzų 
spragėsių ruošimo prietaiso dalių ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį. 

LAIKYMAS

• Uždengę lataką A4 dangčiu A3, laikykite kukurūzų spragėsių ruošimo prietaisą sausoje, švarioje, 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..............................................................................................................................230–240 V
Nominalus dažnis .............................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galia  ...........................................................................................................................1050–1150 W

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

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 išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.
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