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LT Superplaktuvo
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 prietaisu, jeigu jie 
yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus 
pavojus.

■ Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose maistui plakti. 
■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės 

nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
■ Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
■ Prieš naudodamiesi prietaisu, patikrinkite, ar jis yra tinkamai sumontuotas ir jo plakimo 

indas yra tinkamai uždarytas. 
■ Niekada nejunkite prietaiso, kol išorinis dangtis nebus tinkamai pritvirtintas prie plakimo 

indo.
■ Nebandykite plakti ingredientų, kurie yra pernelyg kieti, pavyzdžiui kauliukų, kurių yra 

abrikosuose, persikuose, avokaduose ir pan., graikinių riešutų kevalų ar kaulų. Antraip 
prietaisą galite sugadinti.

■ Nepilkite į plakimo indą karštesnių nei 80 °C temperatūros skysčių. Karštais garais ar 
ištiškusiais skysčiais galima nusideginti. 

■ Karštus skysčius ir maisto produktus visada pradėkite plakti lėtai.
■ Plakant karštus skysčius ir maisto produktus, vidinis gaubtelis privalo būti įtaisytas 

išoriniame dangtyje ir tvirtai užfiksuotas. 
■ Naudojant stūmiklį plakimo metu, plakimo indas turi būti pripildytas ne daugiau nei  

 maksimalios jo talpos.
■ Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 6 minučių. Prieš vėl įjungdami leiskite jam bent  

5 minutes atvėsti. Po trijų plakimo ciklų iš eilės palaukite bent 15 minučių, kol prietaisas 
atvės.

■ Naudodami stūmiklį, nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutę, kad nebūtų perkrautas 
variklis. 

■ Neplakite sausų maisto produktų (grūdų ir pan.) ilgiau nei 2  minutes, antraip plaktuvas 
gali sugesti. Dažnai plakant sausus maisto produktus, gali nusidėvėti peilių blokas ir 
pasikeisti plakimo indo išvaizda.

■ Neleiskite prietaisui veikti tuščiam. Neteisingai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
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■ Plakdami, pro angą išoriniame dangtyje galite pridėti į plakimo indą daugiau ingredientų, 
arba naudoti stūmiklį plakimo procesui paspartinti. Nekiškite rankų ar daiktų, pavyzdžiui 
šakučių, peilių ar medinių mentelių į plakimo indą.

Įspėjimas! 
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

■ Ištuštindami indą ir valydami, būkite ypatingai atsargūs, kad nesusižalotumėte į peilio 
bloką.

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

■ Prieš nuimdami plakimo indą nuo variklio bloko, įsitikinkite, ar variklio blokas yra išjungtas 
ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.

■ Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite 
šių dalių po tekančiu vandeniu.

■ Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. 
Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeisti.

■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo 
požymių.

■ Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo 
konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės 
priežiūros centre. 
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LT Superplaktuvo
Naudotojo vadovas

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, kad 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.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Vidinis gaubtelis 

Jį galima naudoti norint pridėti daugiau ingredientų į plakimo indą, kai plaktuvas 
veikia.

A2 Išorinis dangtis su anga 
Nuėmę gaubtelį, plakimo metu į plakimo indą galite pridėti daugiau ingredientų 
arba naudoti stūmiklį plakimo procesui paspartinti.

A3 2 litrų talpos plakimo indas 
Jis pagamintas iš tvirto plastiko tritano, kuris nesugeria aromatų ar kvapų ir jo 
sudėtyje nėra toksinio bisfenolio A.

A4 Šešių peilių blokas  
Jis yra neatskiriama plakimo indo dalis.

A5 Saugos mechanizmas 
Jis neleidžia įjungti plaktuvo, jei plakimo indas yra netinkamai uždėtas ant variklio 
bloko.

A6 Silikono pagrindas
A7 Variklio blokas
A8 Valdymo skydelis su ekranu
A9 Neslystančios kojelės
A10 Rankena
A11 Stūmiklis 

Jis yra tokio ilgio, kad įkišus jį į išorinio dangčio angą, jis nelies peilių bloko.
A12 Valymo šepetėlis

B1 Mygtukai + / – plakimo trukmei nuo  
5 sekundžių iki 6 minučių nustatyti

B2 Skystųjų kristalų ekranas 
Jame rodoma plakimo trukmė ir greitis.

B3 Mygtukas naudojimo režimui „Flour“ (miltai) nustatyti
B4 Mygtukas naudojimo režimui „Smoothie“ (glotnutis) nustatyti
B5 Pulsavimo mygtukas plaktuvui trumpais ciklais maksimaliu greičiu panaudoti
B6 Mygtukai + / – greičio lygiui nuo 1 iki  

8 nustatyti
B7 Mygtukas naudojimo režimui „Nut milk“ (riešutų pienas) nustatyti
B8 Mygtukas naudojimo režimui „Fruit juice” (vaisių sultys) nustatyti
B9 Mygtukas naudojimo režimui „Cream soup“ (trinta sriuba) nustatyti
B10 Mygtukas naudojimo režimui „Milkshake“ (pieno kokteilis) nustatyti
B11 Mygtukas START (paleisti) 

Jis naudojamas plaktuvui paleisti.
B12 Mygtukas POWER (įjungti) 

Jis naudojamas plaktuvui įjungti ir išjungti.

NAUDOJIMO PASKIRTIS IR PRIETAISO FUNKCIJOS
■ Šis daugiafunkcis plaktuvas – revoliucingas sprendimas maisto apdorojimo pramonėje. 

Vos per kelias akimirkas paruošite daugybę įvairiausių patiekalų ir gėrimų, pavyzdžiui 
šviežių maistingųjų gėrimų, pieno kokteilių, trintų sriubų, padažų, užtepėlių, trinto 
kūdikių maisto; sumalsite mėsą ar sutrinsite riešutus, paruošite riešutų ar sojų pieno, 
susmulkinsite ledą ar pagaminsite neprilygstamų grietininių ledų ar šerbetų. 

■ Šis plaktuvas turi galingą 1800W variklį, todėl jis įveiks net didesnius vaisių ir daržovių 
gabalėlius, įskaitant minkštas sėklas ir odeles. Todėl jūsų kūnas galės pasisavinti 
vertingąsias maisto medžiagas, esančias minkštime, sėklose ir odelėse, iš lengvai 
virškinamo maistingojo gėrimo, ir jums nereikės vargti iš anksto pjaustant vaisius ir 
daržoves mažais gabalėliais. Stūmiklis padės lengviau suplakti didelius maisto gabalus 
ir paspartins šaldytų maisto produktų plakimą, kad jie nespėtų ištirpti. Dviejų dalių 
dangtis plakant leidžia pridėti į plakimo indą daugiau ingredientų arba ruošti plakimo 
inde karštus patiekalus, nes garai gali išeiti pro dangtyje padarytas angas. Neslystantis 
pagrindas suteikia plaktuvui stabilumo veikimo metu.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
1. Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
2. Kruopščiai išplaukite visas dalis, kurios liesis su maistu (vidinį gaubtelį A1, išorinį dangtį 

A2, plakimo indą A3 su peilio bloku A4 ir stūmiklį A11) šiltu vandeniu su neutraliu indų 
plovikliu. Po to nuskalaukite juos švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.

Dėmesio!
Valydami plakimo indą A3, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų A4 
peilio bloko kraštą.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS
1. Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas A7 yra 

išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustojo.
2. Padėkite variklio bloką A7 ant tvirto, lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui ant virtuvės 

stalviršio. Uždėkite plakimo indą A3 ant variklio bloko A7. Plaktuvas turi saugos 
mechanizmą A5, kuris neleidžia jo paleisti tol, kol jis nebus tinkamai surinktas.

3. Uždėkite išorinį dangtį A2 ant plakimo indo A3 ir tvirtai užspauskite jo kraštus.
4. Įdėkite vidinį gaubtelį A1 į išorinį dangtį A2 ir pasukite jį iki galo pagal laikrodžio 

rodyklę. Jis bus tinkamai užfiksuotas.
5. Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS 
1. Įsitikinkite, ar variklio blokas A7 yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. 

Pridėkite norimų suplakti ingredientų į plakimo indą A3. Sumontuokite plaktuvą, 
kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“.

Dėmesio!
Norint pasiekti optimalių rezultatų, turi būti užpildyta bent  plakimo indo.
Maksimali plakimo indo A3 talpa yra 2 litrai. Nepripildykite daugiau nei iki 
maksimalios žymos.
Jei norite plakti karštus skysčius, paruošti sojų pieno ar naudoti stūmiklį A11 
plakimo metu, nepripildykite daugiau nei  plakimo indo A3.

2. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Trumpam užsidegs valdymo skydelis 
A8. Paskui plaktuvas pradės veikti parengties režimu. Pradės mirksėti mygtukas B12. 
Norėdami įjungti plaktuvą, paspauskite mygtuką B12. Užsidegs užprogramuotų 
naudojimo režimų mygtukai, ekrane bus rodomi plakimo trukmė 00:00 ir 4 greičio lygis.

3. Norėdami pasirinkti užprogramuotą naudojimo režimą, spauskite mygtukus B3–4 
ir  B7–10. Visų naudojimo režimų apžvalgą rasite skyriuje „Trumpasis ingredientų 
apdorojimo vadovas“. Norėdami įjungti plaktuvą, paspauskite mygtuką B11. Veikiant 
bet kuriam naudojimo režimui, plakimo greitis ir trukmė reguliuojami automatiškai. 
Plakimo metu rekomenduojame visada viena ranka iš viršaus prilaikyti dangtį. Praėjus 
užprogramuotam plakimo laikui, pasigirs garso signalas ir plaktuvas automatiškai 
sustos. Jei plaktuvą norite sustabdyti anksčiau, paspauskite mygtuką B12. Dvi minutes 
nenaudojus plaktuvo, jis automatiškai pradės veikti parengties režimu. Valdymo skydelis 
su ekranu A8 užges ir pradės mirksėti mygtukas B12.

4. Jei nenorite naudoti užprogramuotų režimų, galite patys nustatyti plakimo laiką ir greitį, 
naudodami mygtukus B1 ir B6 .

5. Pulsavimo mygtukas B5 naudojamas plaktuvui trumpais intervalais naudoti maksimaliu 
greičiu. Plaktuvas veiks tol, kol laikysite nuspaudę mygtuką B5. Šiuo režimu prietaisą be 
pertraukų galima naudoti iki 1 minutės.

6. Plakdami arba pristabdę plakimą, į plakimo indą A3 pro angą dangtyje A2 galite pridėti 
daugiau ingredientų. Plakant karštus skysčius ir maisto produktus, vidinis gaubtelis A1 
turi būti užfiksuotas.

7. Jeigu plakant ingredientai plakimo inde A3 sustotų ir nebejudėtų, nuimkite vidinį 
gaubtelį A1 ir stūmikliu A11 pastumkite ingredientus pelių bloko A4 link. Stūmiklis A11 
sukurtas taip, kad įkišus jį į išorinio dangčio A2 angą, jis nelies peilių bloko A4. Niekada 
nekiškite stūmiklio A11 į plakimo indą A3, kol jis nebus uždengtas išoriniu dangčiu A2.

Dėmesio!
Kombainas gali be pertraukos veikti iki 6 minučių. Paskui palaukite 5 minučių, 
kol jis atvės. Po trijų plakimo ciklų iš eilės palaukite bent 15 minučių, kol 
prietaisas atvės.
Nenaudokite stūmiklio A11 be pertraukų ilgiau nei 1 minutę, kad nebūtų 
perkrautas variklis.

8. Jei prie peilių bloko A4 arba vidinių plakimo indo A3 pusių prilimpa maišomas maistas, 
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo. Patikrinkite, ar peilių blokas 
A4 nebesisuka. Atsargiai nuimkite plakimo indą A3 nuo variklio bloko A7. Nuimkite 
dangtelį A2 ir plastikine mentele nuvalykite peilį A4 bei plakimo indo A3 sieneles. Vėl 
uždenkite dangtį ir uždėkite plakimo indą A3 ant variklio bloko A7. Įjunkite maitinimo 
laido kištuką į elektros lizdą ir toliau plakite.

9. Baigę naudotis plaktuku, atjunkite jį nuo elektros lizdo. Patikrinkite, ar peilių blokas A4 
visiškai sustojo ir nuimkite plakimo indą A3 nuo variklio bloko A7. Plastikine mentele 
išimkite maistą iš plakimo indo A3. Išardykite ir išplaukite prietaisą pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

ĮRENGTASIS ŠILUMOS SAUGIKLIS
■ Šilumos saugiklis apsaugo variklį nuo perkaitimo. Jei naudojamas prietaisas 

automatiškai išsijungtų, atjunkite jo maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Nuimkite 
plakimo indą A3 nuo variklio bloko A7 ir patikrinkite peilių bloką A4, ar jo neužstrigdė 
plakimo inde A3 esantys ingredientai. Palaukite maždaug 15 minučių, kol variklio blokas 
A7 atvės. Paskui vėl galite naudotis plaktuvu.
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TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS
Mygtukas Naudojimo 

režimas
Naudojimo 
režimo 
trukmė

Greičio 
lygis

Rekomenduojama naudojimo 
paskirtis

B3 “Flour” 2 minutės 6, 8 Grūdų malimas

B4 „Smoothie“ 30 sekundžių 8 Glotnučiams ruošti, ledui 
smulkinti, šerbetams, 
grietininiams ledams gaminti 
ir kitiems šaldytiems maisto 
produktams plakti

B7 „Nut milk“ 4 minutės 6, 8 Riešutų arba sojų pienui ruošti

B8 “Fruit juice” 2 minutės 6 Vaisių sultims ir maistingiesiems 
gėrimams ruošti

B9 “Cream soup” 5 minučių 4, 8 Trintoms sriuboms, padažams ir 
pan. gaminti

B10 „Milkshake“ 70 sekundžių 4, 8 Pieno kokteiliams ruošti

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■ Prieš valydami prietaisą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. Palaukite, kol 

besisukančios dalys sustos, tada išardykite plaktuvą dalimis.
■ Prietaisą rekomenduojame plauti tuoj pat po jo panaudojimo, kol maistas dar 

nepridžiuvo.
■ Kruopščiai išplaukite plakimo indą A3, vidinį gaubtelį A1 ir išorinį dangtį A2 bei stūmiklį 

A11 šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu, nuskalaukite po švariu tekančiu vandeniu 
ir kruopščiai nusausinkite minkšta šluoste arba palaukite, kol visos dalys pačios išdžius. 
Galite naudoti pateiktąjį šepetėlį A12 peilių blokui A4 plauti. Taip pat, panaudoję 
plaktuvą, galite išplauti plakimo indą A3, paleisdami plaktuvą maždaug 10 sekundžių 
maksimaliu greičiu, pripylę į plakimo indą pusę litro šilto vandens su keliais lašais 
indų ploviklio. Norėdami trumpam panaudoti plaktuvą maksimaliu greičiu, naudokite 
pulsavimo mygtuką B5. Tuomet bus pašalinti prie plakimo indo A3 vidinės sienelės ir 
peilių bloko A4 prilipę maisto likučiai. Panaudoję indų ploviklį, kruopščiai išskalaukite 
plakimo indą A3 švariu vandeniu.

Dėmesio!
Plaudami peilių bloką A4, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų jo kraštą.

■ Išorinį variklio bloko A7 paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir 
vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršių šiek tiek švariu vandeniu 
sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite. Nemerkite variklio bloko A7 ir jo 
maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neskalaukite šių dalių po tekančiu 
vandeniu.

■ Prietaisui valyti nenaudokite tirpiklių arba šveičiamųjų valymo priemonių. Taip galima 
pažeisti prietaiso paviršių.

LAIKYMAS
■ Jeigu prietaiso nenaudosite, laikykite jį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Rekomenduojame laikyti plakimo indą A3 šiek tiek pravertą, kad jame galėtų laisvai 
cirkuliuoti oras ir jame nesusidarytų nemalonus kvapas. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ...........................................................................................................................220–240 V
Nominalusis dažnis .......................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galia ......................................................................................................................................1800 W
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).

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

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.


