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LT Stiklinis plaktuvas 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei 

žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
 ■ Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. 
 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:

 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 –  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 –  ūkiniuose pastatuose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Šis prietaisas skirtas maistui plakti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį. 

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke. 
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų 

elektros tinklo įtampą. 
 ■ 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.
 ■ Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais. 
 ■ Pildydami neviršykite ant indo esančio maksimalios talpos žymėjimo. 
 ■ Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas. Prietaisas yra pateikiamas su apsauginiu 

mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol išimami priedai nebus tinkamai uždėti ant variklio bloko.

Įspėjimas! 
Niekada nejunkite plaktuvo, kol išorinis plakimo indo dangtis nebus tinkamai pritvirtintas prie plakimo indo.

 ■ Prieš plakdami vaisius ar daržoves, pašalinkite juose esančius kietus kauliukus, pavyzdžiui abrikosų, persikų, mangų, 
avokadų ir kt., nulupkite nevalgomas žieveles, pavyzdžiui apelsinų, mandarinų, ananasų, melionų ir pan. Pašalinkite 
riešutų kevalus, mėsą iškaulinkite.

 ■ Ypač būkite atsargūs, apdorodami karštus skysčius ir maisto produktus. Karšti garai ar tyškantys maisto produktai ir 
skysčiai gali nudeginti. Nepilkite į plakimo indą karštesnių nei 80 °C skysčių. Saugumo sumetimais rekomenduojama 
skysčiams ir kitiems ingredientams leisti atvėsti, ir tik tada plakti. 

 ■ Nelieskite įkaitusių paviršių. Plakimo indą imkite tik už rankenos.
 ■ Plakimo metu ranka iš viršaus prilaikykite plakimo indą. 
 ■ Plakdami į plakimo indą pro angą išoriniame dangtyje galite pridėti daugiau produktų.
 ■ Nekiškite rankų ar tokių daiktų kaip šakutės, peiliai ar medinės mentelės į plakimo indą, kol plakimo indas pritvirtintas 

prie variklio bloko. 
 ■ 2 minutes panaudoję prietaisą, palaukite bent 5 minutes, kol jis atvės. Apdorodami kietus ingredientus arba labai 

tirštus skysčius leiskite prietaisui atvėsti kas 1 minutę. 
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 ■ Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jei varikliui perkaitus 
prietaisas išsijungtų, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir palaukite bent 30 minučių, kol jis atvės. Paskui vėl galite 
juo naudotis.

 ■ Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
 ■ Jei prie peilių bloko arba vidinių plakimo indo sienelių prilimpa maišomas maistas, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį 

nuo maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar peilis nesisuka. Atsargiai nuimkite plakimo indą nuo variklio bloko. Atidarykite 
dangtį ir mentele nuvalykite peilį bei plakimo indo sieneles. Tinkamai uždenkite dangtį ir vėl uždėkite plakimo indą 
ant variklio bloko. Prijunkite maitinimo laido kištuką prie maitinimo šaltinio, ir galėsite toliau plakti.

 ■ Atlikdami kokius nors veiksmus su peilių bloku būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų kraštą. Tai ypač taikoma 
išimant peilių bloką iš atitinkamo indo, ištuštinant indą arba valant. 

 ■ Pateikiami indai nėra skirti pašildyti maistą mikrobangų krosnelėje arba palikti juose maistą ilgam. 
 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio, kai jo nenaudojate, jei paliekate jį be priežiūros, prieš 

keisdami priedus, kai ketinate ardyti, surinkti, valyti ar pernešti jį kitą vietą.
 ■ Nuimdami plakimo indą nuo variklio bloko, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo 

šaltinio, o visos išimamos dalys visiškai sustojo.
 ■ Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo 

laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, 

kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi. 
 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už 

maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 
 ■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro 

atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba 
kištukas pažeistas.

 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių. 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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LT Stiklinis plaktuvas 
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą 
net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais 
prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudotojo vadovą. 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
 galima naudoti norint pridėti 

daugiau produktų į plakimo indą, 
kai plaktuvas veikia.

A2 Išorinis dangtis su anga
 išėmę gaubtelį, galite dėti maistą ar 

pilti skysčius į plakimo indą plakimo 
metu.

A3 Stiklinis 1,5 l talpos maisto produktų 
plakimo indas

A4 Tarpinis žiedas
A5 Plakimo indo peilių blokas 
 su 4 titanu dengtais nerūdijančiojo 

plieno peilių bloku
A6 Plakimo indo pagrindas 

A7 Variklio blokas
A8 Valdymo skydelis su ekranu
A9 Neslystančios kojelės
A10 Smulkinimo indas
A11 Tarpinis žiedas
A12 Smulkinimo peilių blokas
 su 2 nerūdijančio plieno ašmenimis
A13 Fiksavimo žiedas
A14 Gaubtuvėlis su gėrimo piltuvėliu
A15 600 ml talpos tirštųjų kokteilių 

buteliukas
A16 Glotnučių indo peilių blokas su 

apsauginėmis ąselėmis
 su 4 titanu dengtais nerūdijančiojo 

plieno peilių bloku

VALDYMO SKYDELIO SU EKRANU APRAŠAS
B1 LCD ekranas
 rodomas greitis, iki pabaigos 

likusi trukmė ir nustatyta plakimo 
programa.

B2 Mygtukas SPEED – (greitis –) 
 naudojamas nustatyti greitį.
B3 Mygtukas TIME (trukmė)
 naudojamas nustatyti plakimo 

trukmę.

B4 Mygtukas STOP (sustabdyti)
 naudojamas sustabdyti prietaisą.
B5 Mygtukas SPEED + (greitis +)
 naudojamas nustatyti greitį.
B6 Mygtukas MENU (meniu)
 naudojamas pasirinkti išankstinę 

plakimo programą.
B7 Mygtukas START (paleisti)
 naudojamas paleisti plaktuvą.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

1. PLAKTUVAS
 ■ Naudojamas suplakti patiekalus ir gėrimus, pavyzdžiui, kremines sriubas, padažus, 

kokteilius, užtepėles, kūdikių maistą ir pan.

2. SMULKINTUVAS
 ■ Skirtas susmulkinti riešutus, žoleles, prieskonius ir kavos pupeles.

3. TIRŠTŲJŲ KOKTEILIŲ PLAKTUVAS
 ■ Idealiai tinka gaminti maistingus tirštuosius kokteilius, pieno ir kitokius kokteilius.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso ir jo priedų, įskaitant reklamines 

etiketes ir lipdukus.
 ■ Kruopščiai išplaukite visus nuimamus priedus, kurie liesis su maistu, neutraliu indų 

plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada išskalaukite juos švariu vandeniu ir leiskite jiems 
natūraliai išdžiūti arba nušluostykite sausa šluoste. Visas nuimamas dalis, išskyrus A5, 
A12 ir A16 peilius, galima plauti indaplovėje (viršutinėje lentynėlėje). 

 ■ Neplaukite variklio bloko A7 po vandeniu ir nekiškite jo į vandenį.

Dėmesio!
Plaudami saugokitės, kad neįsipjautumėte į aštrų peilių bloko A5, A12 ar 
A16 kraštą.

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

išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o besisukančios dalys visiškai sustojo.
 ■ Padėkite variklio bloką A7 ant tvirto, lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui, ant virtuvės 

stalviršio. 

1. PLAKTUVAS
1.1 Uždėkite tarpinį žiedą A4 ant peilių bloko A5 ir iš viršaus įkiškite į pagrindą A6. 

Pasukdami prieš laikrodžio rodyklę pritvirtinkite pagrindą A6 prie apatinės plakimo 
indo A3 dalies. 

1.2 Uždėkite išorinį dangtį A2 ant plakimo indo A3 kaklelio, o tada gerai pastumkite jį 
žemyn, kad jis užsifiksuotų ant kaklelio per visą perimetrą. Įkiškite vidinį gaubtuvėlį 
A1 į išorinį dangtį A2. 

1.3 Iš viršaus uždėkite surinktą plakimo indą ant variklio bloko A7. Plaktuvas yra 
pateikiamas su apsauginiu mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol plakimo 
indas A3 nebus tinkamai pritvirtintas prie variklio bloko A7.

1.4 Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

2. SMULKINTUVAS
2.1 Apverskite smulkinimo indą A10 anga aukštyn. Tarpinį žiedą A11 uždėkite ant peilių 

bloko A12, o tada ašmenis nukreipę į išorę įkiškite į plakimo indą A10. Pritvirtinkite 
peilių bloką A12 prie plakimo indo A10 pasukdami fiksavimo žiedą A13 prieš 
laikrodžio rodyklę iki galo. 

2.2 Paverskite surinktą smulkinimo indą taip, kad fiksavimo žiedas A13 būtų apačioje. 
Iš viršaus uždėkite variklio bloką A7, o tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, 
kad variklio bloką A7 užfiksuotumėte. Plaktuvas yra pateikiamas su apsauginiu 
mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol smulkinimo indas nebus tinkamai 
pritvirtintas prie variklio bloko A7.

2.3 Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

3. TIRŠTŲJŲ KOKTEILIŲ PLAKTUVAS
3.1 Uždėkite peilių bloką A16 ant buteliuko A15 kaklelio taip, kad ašmenys būtų nukreipti 

į buteliuką A15. Pasukite peilių bloką A16 pagal laikrodžio rodyklę. Bloką privaloma 
įtaisyti taip, kad apsauginės ąselės įsitaisytų vidun. Antraip negalėsite jo įtaisyti 
plaktuve.

3.2 Paverskite surinktą buteliuką taip, kad peilių blokas A16 būtų apačioje. Iš viršaus 
uždėkite variklio bloką A7, o tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad variklio 
bloką A7 užfiksuotumėte. Plaktuvas yra pateikiamas su apsauginiu mechanizmu, 
kuris neleis paleisti prietaiso, kol buteliukas nebus tinkamai pritvirtintas prie variklio 
bloko A7.

Pastaba.
Buteliuko A15 apačioje yra sriegis, prie kurio galima tvirtinti gaubtuvėlį A14, 
kad galėtumėte pasiimti buteliuką su savimi.

3.3 Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

4. TIRŠTŲJŲ KOKTEILIŲ GĖRIMO BUTELIUKAS
4.1 Prisukite gaubtuvėlį A14 prie buteliuko A15 kakliuko ir stipriai priveržkite. 

Nešiodamiesi jį, įsitikinkite, kad gėrimo anga tinkamai uždaryta, kad neišlaistytumėte 
buteliuko A15 turinio.

4.2 Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

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

Pasirinkite tinkamą priedo tipą, priklausomai nuo naudojimo paskirties. Produktus, 
kuriuos norite apdoroti, sudėkite į atitinkamus plakimo indus / buteliuką, o tada 
surinkite prietaisą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Tinkamai 
surinkę prietaisą, prijunkite variklio bloką A7 prie maitinimo šaltinio. Prijungus prie 
maitinimo šaltinio prietaisas pradės veikti budėjimo režimu.

Dėmesio!
Nepripildykite kurio nors indo / buteliuko daugiau nei iki maksimalios žymos. 
Norint pasiekti optimalių rezultatų, turi būti užpildyta bent ¼ plakimo indo A3. 

2. Norėdami iš karto paleisti prietaisą, paspauskite mygtuką START (paleisti) B7. Iš 
anksto nustatyta veikimo trukmė yra 30 sekundžių, o plakimo greitis – vidutinis. 
Ekrane B1 rodomas greičio lygis ir iš anksto nustatyta trukmė. Greitį galima padidinti 
arba sumažinti mygtukais B2 ir B5. Prietaisas automatiškai išsijungs, kai pasibaigs iš 
anksto nustatyta trukmė. Norėdami prietaisą sustabdyti jam veikiant, paspauskite 
mygtuką STOP (sustabdyti) B4.

3. Prietaisui veikiant parengties režimu galite paspausti mygtuką B3 ir pirma nustatyti 
plakimo trukmę. Mygtuką B3 paspaudus pirmą kartą, ekrane B1 bus rodoma 10 
sekundžių trukmė. Kiekvieną kartą vėl paspaudus mygtuką B3 trukmė pailginama 
10 sekundžių. Pasiekus 60 sekundžių nustatymą, trukmė nustatoma nuo pradžių. 
Pageidaujamą greitį nustatykite mygtukais B2 ir B5. Norėdami paleisti prietaisą, 
paspauskite mygtuką START (paleisti) B7. Ekrane B1 bus rodomas nustatytas greitis, 
o rodoma trukmė palaipsniui trumpės iki veikimo pabaigos. Prietaisas automatiškai 
išsijungs, kai pasibaigs iš nustatyta trukmė. Norėdami prietaisą sustabdyti jam 
veikiant, paspauskite mygtuką STOP (sustabdyti) B4.

4. Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą programą, spauskite mygtuką MENU 
(meniu) B6. Ekrane B1 pasirodys programų sąrašas, o esamos pasirinktos programos 
piktograma mirksės. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, programos nustatymas 
pasikeis. Norėdami paleisti prietaisą, paspauskite mygtuką START (paleisti) B7. 
Ekrane B1 bus rodoma pasirinkta plakimo programa. Pasirinkus iš anksto nustatytą 
programą, plakimo trukmė ir greitis nustatomi automatiškai. Prietaisas automatiškai 
išsijungs, kai pasibaigs iš anksto nustatyta trukmė. Norėdami prietaisą sustabdyti 
jam veikiant, paspauskite mygtuką STOP (sustabdyti) B4. 

Iš anksto nustatyta programa Naudojimo paskirtis

Pagaminti miltus

Sutraiškyti ledukus ar sušaldytą maistą

Sutrinti sriubas, padažus ir pan

Gaminti kokteilius, tirštuosius kokteilius ir pan

Susmulkinti riešutus, prieskonius ir kavos pupeles
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Dėmesio!
2 minutes panaudoję prietaisą, palaukite bent 5 minutes, kol jis atvės. 
Apdorodami kietus ingredientus arba labai tirštus skysčius leiskite prietaisui 
atvėsti kas 1 minutę.

5. Jei prie peilių bloko A5 arba vidinių plakimo indo A3, sienelių prilimpa maišomo 
maisto, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar peilių 
blokas A5 nesisuka. Atsargiai nuimkite surinktą plakimo indą nuo variklio bloko A7. 
Atidarykite dangtį ir plastikine mentele nuvalykite peilių bloką A5 ir plakimo indo 
A3 sieneles. Uždenkite dangtį ir vėl uždėkite surinktą plakimo indą ant variklio bloko 
A7. Prijunkite maitinimo laido kištuką prie maitinimo šaltinio ir toliau plakite.

6. Pasinaudoję prietaisu visada jį išjunkite ir atjunkite jo maitinimo laidą nuo maitinimo 
šaltinio. Įsitikinkite, kad visos judamosios dalys sustojo, ir nuimkite išimamas dalis 
nuo nuo variklio bloko A7. 

7. Ištuštinę indą, išplaukite visas naudotas dalis, atsižvelgdami į skyriuje „Valymas ir 
sterilizavimas“ pateiktus nurodymus.

PATARIMAI, KAIP PLAKTI
 ■ Pirmiausiai supjaustykite kietesnius maisto produktus, pavyzdžiui vaisius ir daržoves, 

smulkesniais, 2–3 cm dydžio gabalėliais, tik tada sudėkite juos.
 ■ Pirmiausia suplakite ingredientų dalį. Paskui plakdami palaipsniui pro dangtelyje A2 

esančią angą supilkite likusius ingredientus. Tuomet pasieksite geresnių rezultatų, 
nei sudėję visus ingredientus į plakimo indą A3 iš karto. 

 ■ Jeigu kietus ingredientus reikia plakti kartu su skysčiais, rekomenduojame pirmiausiai 
suplakti kietus ingredientus su trupučiu skysčių. Paskui plakdami palaipsniui supilkite 
likusius skysčius pro dangtelyje A2 esančią angą. 

 ■ Ledo kubelius reikia smulkinti tuoj pat, vos ištraukus juos iš šaldiklio. Kai ledas pradės 
tirpti, ledo kubeliai sulips, ir jų susmulkinti negalėsite. 

TRUMPASIS PRODUKTŲ APDOROJIMO VADOVAS
Produktai Rekomenduojamas 

greičio nustatymas
Rekomenduojama 
plakimo trukmė

Labai minkštiems ir minkštiems 
produktams (apelsinams, pomidorams, 
bananams ir kt.), skysčiams, kt. plakti.

Nedidelis 30–60 sek.

Plakti užtepėles, kremines sriubas, tirštus 
padažus, kietesnius ingredientus, tokius 
kaip morkos, burokėliai ir pan.

Vidutinis 30–45 sek.

Smulkinti riešutus, kavos pupeles, 
prieskonius, ledo kubelius ir pan.

Didelis 15–30 sek.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, 

o besisukančios dalys sustojo.
 ■ Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite visus išimamus priedus šiltame 

vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Po to nuskalaukite juos švariu vandeniu ir 
sausai nušluostykite. Visas nuimamas dalis, išskyrus A5, A12 ir A16 peilius, galima 
plauti indaplovėje (viršutinėje lentynėlėje). 

Dėmesio!
Valydami peilių bloką būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų kraštą.

 ■  Baigę naudotis plakimo indą A3 ir buteliuką A10 galite išplauti įpylę pusę litro 
švaraus vandens ir įlašinę kelis lašus neutralaus indų ploviklio, o tada paleidę prietaisą 
15–20 sekundžių. Paskui išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir 
išardykite jį, kai besisukančios dalys sustos. Tada kruopščiai išskalaukite plakimo 
indą A3 arba buteliuką A10 švariu vandeniu ir sausai iššluostykite.

 ■ Išorinį variklio bloko A7 paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir 
vandens tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, paviršių dar kartą nuvalykite švariu vandeniu 
šiek tiek sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite. 

 ■ Niekada nenardinkite variklio bloko A7 ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. 
 ■ Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip 

galima pažeisti prietaiso paviršių. 

LAIKYMAS
 ■ Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ....................................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis ...................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .................................................................................................................800 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė  ............................................................................................. II
Triukšmo lygis .............................................................................................................................85 dB(A) 

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės 
galios A lygį (nuorodinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

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 gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.




