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LT  Rankinis plaktuvas
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Rankinis plaktuvas
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 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;
– žemės ūkio fermose;
– svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;

■ Šis prietaisas skirtas maistui maišyti, tešlai minkyti ir plakti. Nenaudokite jo jokiems 
kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį. 

Įspėjimas!	
Netinkamai naudojant galima susižaloti. 

■	 Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke!. 
■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad ant gaminio 

etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų maitinimo lizdo 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.. 
■	 Prieš naudojant pirmą kartą, išimamus priedus būtina kruopščiai išplauti šiltu 

vandeniu ir indų plovikliu, paskui nuskalauti švariu geriamuoju vandeniu ir 
kruopščiai nusausinti minkšta šluoste.

■	 Prieš įjungdami prietaisą, visada įsitikinkite, ar išimami priedai yra tinkamai 
pritvirtinti prie variklio bloko. Niekada nenaudokite skirtingų tipų priedų vienu 
metu.

■	 Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos drėgnos arba šlapios. 
■	 Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų.
■	 Neleiskite prietaisui veikti be apkrovos. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks 

trumpiau.
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■	 Prietaisą įjunkite tik po to, kai panardinsite plakimo šluotelę, plaktuvus arba 
minkymo kablius į  indą su produktais. Norint, kad maistas nebūtų taškomas, 
priedai turi būti panardinti į indą su produktais, kai prietaisas veikia. 

■ Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Plakdami nekiškite rankų, šakučių ar kitų 
virtuvės reikmenų į  indą su produktais, taip pat išlaikykite tinkamą atstumą, kad 
besisukančios prietaiso dalys neįtrauktų plaukų, drabužių ir pan. Jei plakant į indą 
įkristų šakutė ar kitas virtuvės reikmuo, prietaisą tuoj pat išjunkite.

■	 Ypač būkite atsargūs, apdorodami karštus maisto produktus ir skysčius. Karšti garai 
ar tyškantys maisto produktai ir skysčiai gali nudeginti. Norint užtikrinti didesnį 
saugumą, prieš plakant karštus skysčius ir produktus, rekomenduojama palaukti, 
kol jie atvės. Niekada neplakite karštų produktų ir skysčių tiesiai užkaistame puode. 

■	 Apdorojus karštus produktus, naudoti išimami priedai gali būti įkaitę.
■ Jei prie besisukančių priedų arba vidinių indo sienelių prilimpa maišomas 

maistas, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo. Palaukite, kol 
besisukančios dalys nustos suktis, tada išimkite priedus. Nuvalykite indo sieneles ir 
priedus plastikine mentele. Paskui vėl surinkite prietaisą ir prijunkite jį prie elektros 
lizdo, tada galėsite toliau plakti.

■ Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 10 minučių. Prieš vėl jį įjungdami 
palaukite, kol jis atvės.

■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį 
be priežiūros, keisite priedus, ardysite, surinksite, valysite ar pernešite jį kitą vietą. 
Prieš išimdami arba keisdami priedus, kurie naudojant prietaisą juda, įsitikinkite, 
kad judamosios dalys nebesisuka.

■ Prietaisas visada turi būti švarus. 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. 
Išimami priedai skirti trumpalaikiam sąlyčiui su maistu (įskaitant gėrimus), t. y. 
maks. 4 valandoms. Norėdami, kad jų paviršius nebūtų sugadintas, ilgam nepalikite 
jų užmerktų, pavyzdžiui vandenyje.

■	 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 lizdo 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 pažeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas.
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■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi kokių nors 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. Jei remontuosite prietaisą patys, 
nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į  gamintoją dėl netinkamo prietaiso 
veikimo.
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LT Rankinis plaktuvas
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 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  Turbininis pulsavimo jungiklis 
 maksimaliam greičiui nustatyti
A2 Įjungimo ir greičio nustatymo 

jungiklis
A3 Mygtukas išimamiems priedams 

atlaisvinti
A4 Variklio blokas

A5 Ventiliacijos angos
A6 Angos išimamiems priedams įkišti
A7 Rankena
A8 Plaktuvų komplektas
A9 Minkymo kablių komplektas
A10  Plakimo šluotelė
A11 Nuimama priedų saugojimo dėžutė

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

etiketes ir lipdukus.
2. Viena ranka laikydami saugojimo dėžutę A11, kita ranka paimkite variklio bloką A4 už 

rankenos A7 ir nuimkite jį nuo dėžutės A11. Ištraukite iš dėžutės A11 išimamus priedus. 
3. Kruopščiai išplaukite saugojimo dėžutę A11 ir išimamus priedus A8, A9 bei A10, 

kurie liesis su maistu, šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Tada išskalaukite viską 
švariu vandeniu ir palaukite, kol natūraliai išdžius, arba nušluostykite šluoste. Jokių šio 
prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.

Dėmesio!
Neplaukite variklio bloko A4 ir jo maitinimo laido po vandeniu 
ir nekiškite jų į vandenį.

NUMATYTOJI PRIEDŲ PASKIRTIS

Priedo tipas Naudojimo paskirtis

Plaktuvai A8 Maišymas ir plakimas
– skysta tešla, bulvių košė, plakamoji grietinėlė, kiaušinių 

baltymai, kremai ir pan.

Minkymo kabliai A9 Minkymas
– duonos tešla, šviežių makaronų tešla, pica ar sausainiai, 

biskvitas ir pan.

Plakimo šluotelė A10 Plakimas
– plakamoji grietinėlė, kiaušinių baltymai, plakti kremai 

ir pan. Nenaudokite jo tešlai plakti ar minkyti.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS
■ Prieš surinkdami arba išardydami prietaisą, patikrinkite, ar jungiklis A2 yra nustatytas 

0 (išjungimo) padėtyje, variklio blokas A2 – atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, 
o besisukančios dalys visiškai sustoję.

■ Pasirinkite tuos priedus (A8, A9 arba A10), kuriuos norite naudoti, ir įkiškite juos į angas 
A6 variklio bloko A4 apačioje (žr. B pav.). Priedus reikia tinkamai įtaisyti angose A6. 
Antraip, naudojant prietaisą, priedai gali atsilaisvinti. Įkiškite plaktuvą arba kablį su 
žiedeliu į kairiąją angą ir stumkite jį į variklio bloką A4, kol jis bus tinkamai užfiksuotas. 
Tokiu pat būdu į dešinąją angą įkiškite kitą to paties tipo priedą. Plakimo šluotelę A10 
kiškite tik į dešiniąją angą. 

Dėmesio!
Niekuomet kartu nenaudokite įvairių tipų priedų.

■ Norėdami išimti priedus, nustatykite prietaisą į vertikalią padėtį ir padėkite jį ant lygaus 
paviršiaus. Paspauskite mygtuką A3. Priedai bus atlaisvinti iš angų, esančių variklio 
bloko A4 apačioje, tuomet galėsite lengvai juos išimti. Netraukite priedų jėga. 

Dėmesio!
Mygtuko A3 paspausti nepavyks, kol jungiklis A2 nebus 
nustatytas 0 (išjungimo) padėtyje.

PRIETAISO VALDYMAS 
1. Supilkite maistą ir skysčius, kuriuos norite apdoroti, į pakankamai didelį indą. 
2. Sumontuokite prietaisą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. 

Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.
3. Panardinkite priedus į indą su produktais, tada įjunkite prietaisą, nustatydami jungikliu 

A2 reikiamą greičio lygį nuo 1 iki 5. Pirmiausiai rekomenduojama nustatyti mažą greitį, 
kad produktai būtų sumaišyti, o paskui atitinkamai jį padidinti. Tešlai minkyti naudokite 
tik 1 greičio nuostatą. Norint, kad prietaisui veikiant produktai nebūtų taškomi, priedai 
turi būti panardinti į indą. 

Dėmesio!
Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 10 minučių. Prieš vėl jį 
naudodami, palaukite bent 15 minučių, kol prietaisas atvės. 
Kai minkote tirštą kietą tešlą, neleiskite prietaisui veikti ilgiau 
nei 5 minutes.

4. Laikykite nuspaudę pulsavimo mygtuką A1, jei norite, kad prietaisas veiktų maksimaliu 
greičiu. Nelaikykite nuspaudę šio mygtuko ilgiau nei 30 sekundžių, kad prietaisas 
neperkaistų.

5. Baigę naudotis prietaisu, nustatykite jungiklį A2 į  0 (išjungimo) padėtį ir ištraukite 
maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Palaukite, kol judamosios dalys nustos suktis. 
Nustatykite prietaisą į vertikalią padėtį ir padėkite jį ant lygaus paviršiaus. Išimkite visus 
naudotus priedus ir išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje 
„Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS PRODUKTŲ APDOROJIMO VADOVAS
Plaktuvai A8

Produktų arba 
valgių tipai

Kiekis Apdorojimo 
trukmė

Rekomenduojamas 
greičio nustatymas

Kremai apie 600 g maždaug  
5 minutės

4 lygis

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

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

Kiaušinių 
baltymai

maks. 5 kiaušinių 
baltymai

maždaug  
3 minutės

5 lygis

Tešla apie 600 g maždaug  
5 minutės

3–4 lygis

Minkymo kabliai A9

Produktų arba 
valgių tipai

Kiekis Apdorojimo 
trukmė

Greičio nuostata

Tešla duonai maks. 500 g 
miltų

2×5 minutes 1 lygis

Šviežių 
makaronų tešla

maks. 300 g 
miltų

5 minutės 1 lygis

Plakimo šluotelė A10

Produktų arba 
valgių tipai

Kiekis Apdorojimo 
trukmė

Rekomenduojamas 
greičio nustatymas

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

Kiaušinių 
baltymai

maks. 5 kiaušinių 
baltymai

maždaug  
3 minutės

5 lygis

Plakta grietinėlė apie 600 g maždaug  
1 minutė

1 lygis

Pastaba.
nurodytas apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Plakant kiaušinių baltymus, indas ir priedai turi būti visiškai švarūs ir 
sausi. Nors mažiausias kiekis riebalų – ir kiaušinių baltymų iki visiško 
purumo išplakti nepavyks.
Prieš plakant plakamąją grietinėlę, ją reikia atvėsinti iki 6 °C 
temperatūros.
Prieš apdorodami produktus įvairių rūšių tešloms ruošti, palaikykite 
juos kambario temperatūroje.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■ Prieš valydami įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, besisukančios 

dalys nebejuda.
■ Kruopščiai išplaukite išimtus priedus šiltame vandenyje, naudodami neutralų indų 

ploviklį. Po to nuskalaukite juos švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. Išimami priedai 
skirti trumpalaikiam sąlyčiui su maistu (įskaitant gėrimus), t. y. maks. 4 valandoms. 
Norėdami, kad jų paviršius nebūtų sugadintas, ilgam nepalikite jų užmerktų, pavyzdžiui 
vandenyje.

■ Jei saugojimo dėžutė A11 susipurvintų, išplaukite ją šiltame vandenyje, naudodami 
neutralų indų ploviklį. Tuomet nuskalaukite jį švariu vandeniu ir nusausinkite švelnia 
šluoste.

■	 Išorinį variklio bloko A4 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. 

■ Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje. Niekada nenardinkite variklio 
bloko A4 ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. 

■	 Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip 
galima pažeisti prietaiso paviršių. 

LAIKYMAS
■ Jei prietaiso nenaudojate, priedus laikykite saugojimo dėžutėje A11. Plaktuvus A8 

į saugojimo dėžutę A11 dėkite priešingais galais vienas į kitą, tokiu pat būdu dėkite ir 
minkymo kablius A9. 

■ Pakreipkite variklio bloką A4 taip, kad jo priekinė dalis iš apačios atsidurtų saugojimo 
dėžutės A11 priekyje, tada spauskite galinę variklio bloko A4 dalį į saugojimo dėžutę 
A11, kol abi dalys tvirtai susijungs (žr. C pav.). Keliant variklio bloką A4 už rankenos 
A7, saugojimo dėžutė A11 turi likti pritvirtinta prie variklio bloko A4. Paskui padėkite 
prietaisą į švarią sausą, vaikams nepasiekiamą vietą. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ..........................................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis .........................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ....................................................................................................................... 500 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 (atskaitinė garso galia yra 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 prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


