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LT Pieno putos plakiklis ir šildytuvas
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 priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi 
būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo 
laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.

 ■ Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
 ■ Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos 
prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės 
priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. 
Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas.

Įspėjimas! 
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Saugokitės kontakto su judančiomis dalimis, tokiomis kaip pieno plakimo 
priedas.

 ■ Pieno virdulį ir pieno putos plakimo priedą plaukite pagal skyriaus 
„Valymas ir techninės priežiūra“ instrukcijas.

 ■ Visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jeigu paliekate jį be 
priežiūros, prieš surinkdami ar išrinkdami, kai jo nenaudojate, perstatote 
į kitą vietą arba jį valote.

 ■ Prieš keisdami priedus arba dalis, kurios naudojimo metu juda, išjunkite 
prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau 
nurodytose vietose:
 – parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse 
personalui; 
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 – ūkiniuose pastatuose; 
 – viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose; 
 – svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius; 

 ■ Saugokitės, kad naudodamiesi prietaisu nieko neužpiltumėte ant 
jungties.

 ■ Po naudojimo kaitinimo elemento ir prietaiso korpuso paviršius lieka 
karštas dėl likusios šilumos. Nelieskite karšto paviršiaus.

 ■ Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite ar 
nekiškite variklio bazės bloko, maitinimo laido kištuko arba maitinimo 
laido į vandenį arba kitą skystį.

 ■ Nemerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį, norėdami jį išplauti.
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 T  S U R F A C E

Nelieskite karšto paviršiaus. Kyla pavojus nusideginti.

 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar nominali 
įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs arba yra kokiu nors būdu 
pažeistas. Jeigu prietaisas pažeistas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą.

 ■ Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite ar 
nekiškite variklio bazės bloko, maitinimo laido kištuko arba maitinimo 
laido į vandenį arba kitą skystį.

 ■ Nemerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį, norėdami jį išplauti.
 ■ Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo 
laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju 
taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

 ■ Naudokite tik su prietaisu pateiktus arba gamintojo rekomenduotus 
priedus. Naudodami kitus nei pateiktieji arba rekomenduotieji priedus 
galite susižeisti, sukelti gaisrą arba būti nutrenkti elektra.

 ■ Maitinimo laido ilgis sukurtas toks, kad nebūtų pavojaus apvirsti už jo 
užkliuvus arba jį supainioti.

 ■ Nepalikite maitinimo laido kaboti nuo stalo arba stalviršio krašto. 
Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas būtų nutiestas taip, kad negalėtumėte 
jo ištraukti ar supainioti.
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 ■ Saugokite, kad maitinimo laidas nepaliestų karštų paviršių ir netieskite jo 
ant arba šalia dujinių viryklių, elektrinių kaitlenčių ar orkaičių.

 ■ Nestatykite prietaiso ant įrenginių ir įrangos ar prietaisų, kurie yra šilumos 
šaltiniai, arba netoli jų, taip pat netoli atviros liepsnos.

 ■ Nenaudokite šio prietaiso lauke.
 ■ Šis prietaisas skirtas pašildyti pieną. Nenaudokite jo niekaip kitaip, 
išskyrus pagal numatytąją paskirtį.

 ■ Pildydami virdulį pienu, visada vadovaukitės minimalaus ir maksimalaus 
lygio žymomis. Kai virdulyje yra karšto turinio, visada būkite atsargūs. 
Jokiu būdu nejunkite virdulio neįpylę skysčio.

 ■ Nejudinkite ir neatlikite jokių kitų veiksmų prietaisu, laikydami už 
maitinimo laido.

 ■ Visada dėkite prietaisą ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus. Nedėkite 
prietaiso ant karšto paviršiaus.

 ■ Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, kas prietaisas išjungtas įjungimo / 
išjungimo mygtuku.

 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso 
patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. 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
Pieno putos plakiklis ir 
šildytuvas
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo 
instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo 
instrukcijoje. Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte lengvai ja pasinaudoti.

 ■ 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 Dangtelis su praktišku piltuvėliu
A2 Nerūdijančiojo plieno virdulys su 

minimalaus ir maksimalaus lygio 
žymėjimais

A3 Rankena
A4 Pieno putos plakiklio pagrindas
A5 Įjungimo / išjungimo mygtukas

A6 Veikimo režimo pasirinkimo 
mygtukas

A7 Pieno putos plakimo priedo laikymo 
skyrelis (pagrindo apačioje)

A8 Neslystančios kojelės
A9 Pieno putos plakimo priedas su 

išimama spyruokle

Prieš naudodami pirmą kartą
1. Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 

reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas 
neapgadinta.

2. Plaukite virdulį A2, dangtelį A1 ir pieno putos plakimo priedą A9 šiltame vandenyje 
su nedideliu kiekiu indų ploviklio. Nuskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai 
nusausinkite.

3. Pagrindą A4 valykite minkšta kempinėle, šiek tiek sudrėkinta šiltu vandeniu, 
o paskui sausai iššluostykite švaria šluoste.

4. Prieš padėdami laikyti pieno putos plakiklį, įsitikinkite, kad visos jo dalys yra visiškai 
švarios ir sausos.

Įspėjimas!
Nemerkite pagrindo A4 į vandenį ar bet kokį kitą skystį, 
norėdami jį išplauti.

Pieno putos plakimo priedas
Pieno putos plakiklis yra su pieno putos plakimo priedu A9, kuris naudojamas tiek 
pašildyti pieną, tiek suplakti putą. Pieno putos plakimo priedas A9 yra su išimama 
spyruokle.
Jei norite naudoti tik pašildyti pieną, išimkite spyruoklę iš pieno putos plakimo priedo 
A9. Pieno putos plakimo priedo A9 judėjimas virdulyje A2 užtikrins, kad pienas 
neprikeps ir neprilips prie virdulio A2 dugno arba sienelių.
O  jei norite suplakti pieno putą, svarbu į pieno putos plakimo priedą A9 įstatyti 
spyruoklę. Taip galėsite paruošti sodrią ir kreminę putą.

Įspėjimas!
Nenaudokite pieno putos plakiklio neuždėję pieno putos 
plakimo priedo A9. Taip galite pažeisti pieno putos plakiklį ir 
sugadinti pieną.

PIENO PUTOS PLAKIKLIO NAUDOJIMAS
1. Pieno putos plakiklį statykite ant lygaus, tvirto paviršiaus, pakankamu atstumu nuo 

elektros lizdo.
2. Nuimkite dangtelį A1 nuo virdulio A2.
3. Uždėkite putos plakimo priedą A9 ant virdulio A2 centrinės jungties. Priklausomai 

nuo to, kur naudosite pieną, uždėkite arba nuimkite pieno putos plakimo priedo 
A9 spyruoklę – išsamiau skaitykite skyrių „Pieno putos plakimo priedas“ arba 
„Veikimo režimų lentelė“.

4. Supilkite pieną į virdulį A2. Visada vadovaukitės minimalaus ir maksimalaus lygio 
žymėjimu pagal pasirinktą režimą.

5. Uždenkite dangtelį A1. Įsitikinkite, kad dangtelis gerai uždėtas ant virdulio A2.

Pastaba. 
Dangtelis A1 yra su praktišku piltuvėliu, dėl kurio galite patogiai, saugiai 
išpilti karštą pieną. Taip pat galima per jį įdėti ingredientų, pvz., šokoladą 
ruošiant karštą šokoladą.

6. Pastatykite virdulį A2 ant pagrindo A4.
7. Įkiškite kištuką į elektros lizdą, ir užsidegs veikimo režimo pasirinkimo mygtukas 

A6.
8. Spaudinėkite mygtuką A6, kol pasirinksite pageidaujamą veikimo režimą – žr. 

„Veikimo režimų lentelė“ Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, mygtuko A6 
apšvietimo spalva pasikeis.

9. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką A5, ir mygtukas užsidegs raudonai, 
o pieno putos plakiklis pasileis.

10. Kai pienas pašils, mygtuko A5 apšvietimas užges, ir pieno putos plakiklis išsijungs 
automatiškai.

11. Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo, nuimkite virdulį nuo pagrindo 
A4 ir ruoškite mėgstamą gėrimą.

Pastaba. 
Jei norite sodraus skonio, puraus pieno su kremine puta, rekomenduojame 
naudoti vėsų, beveik grietinėlės konsistencijos pieną. Taip pat prieš 
naudodami galite praskalauti virdulį A2 vėsiu vandeniu ir iššluostyti jį arba 
padėti į šaldytuvą.

Veikimo režimų lentelė

Veikimo 
režimas

Apšvietimas Maks. 
kiekis

Priedas Rekomendacijos

COOL Mėlynas 150 ml Priedas su 
spyruokle

Pieno putos plakimas be 
šildymo
Tinka gaminti šaltą kavą, 
frappé ir pan.

BABY Žalias 300 ml Priedas be 
spyruoklės

Pieno pašildymas iki 
kūdikiams ir mažiems 
vaikams tinkamos 
temperatūros

FOAM Violetinė 150 ml Priedas su 
spyruokle

Pieno putos plakimas ir 
pieno pašildymas
Tinka ruošti cappuccino, 
latté ir pan.

HOT Raudona 300 ml Priedas be 
spyruoklės

Pieno pašildymas 
iki maksimalios 
temperatūros (apie 68 °C)
Tinka ruošti karštą kakavą 
arba šokoladą.

Automatinis išjungimas
Pieno putos plakiklis automatiškai išsijungs po maždaug 10 minučių nenaudojimo. 
Norėdami naudotis pieno putos plakikliu, uždėkite ant virdulio ir mygtuku A6 
pasirinkite veikimo režimą. Kai užsidega mygtukas A6, vadinasi, pieno putos plakiklis 
vėl įjungtas.

Apsauga nuo perkaitimo
Pieno putos plakiklis yra su apsauginiu terminiu saugikliu, kuris saugo nuo pieno putos 
plakiklio perkaitimo keliamos žalos. Jei taip nutiktų, saugiklis suveiks, ir pieno putos 
plakiklis bus išjungtas. Taip nutikus, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros 
lizdo ir palaukite, kol pieno putos plakiklis atvės. Tada prijunkite maitinimo laido 
kištuką prie elektros lizdo, ir pieno putos plakikliu galėsite vėl naudotis.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prieš valydami, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir palaukite, kol 
prietaisas atvės.
Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai 
gali sugadinti prietaiso paviršių. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį 
arba bet kokį kitą skystį.

Rekomenduojame virdulį A2, dangtelį A1 ir pieno putos plakimo priedą A9 praskalauti 
iš karto po naudojimo. Tada plaukite virdulį A2, dangtelį A1 ir pieno putos plakimo 
priedą A9 šiltame vandenyje su nedideliu kiekiu indų ploviklio. Nuskalaukite švariu 
vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
Pagrindą A4 valykite minkšta kempinėle, šiek tiek sudrėkinta šiltu vandeniu, o paskui 
sausai iššluostykite švaria šluoste.

Laikymas
Jei prietaisu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo elektros lizdo, palaukite, kol 
prietaisas atvės, ir nuvalykite jį vykdydami nurodymus aukščiau pateiktus nurodymus.
Pieno putos plakimo priedą A9 galima sudėti į laikymo skyrelį A7 pagrindo A4 
apačioje.
Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, patikrinkite, ar jis ir visos jo dalys yra 
visiškai švarūs ir sausi.
Prietaisą laikykite sausoje, švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros 
sąlygų apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa .................................................................................................................220–240 V~
Nominalus dažnis .....................................................................................................................50/60 Hz 
Nominali galia ....................................................................................................................... 550–650 W

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ 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 punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, 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 produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


