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Iliustracijos

Svarbios saugumo taisyklės
 Vaikai (ne jaunesni kaip 8 metų),

sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar reikiamų
žinių stokos, prietaisu naudo s gali  k prieš tai nkamai apmoky , gerai  suprasdami  grėsmes,  galinčias kil  prietaisą
naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite
suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir tvarky  prietaiso.

 Jeigu  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  leiskite  jį  pakeis  nauju  įgalioto  klientų  aptarnavimo  centro  specialistams,  kad
išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Visuomet naudokite prietaisą ant tvirto, sauso ir lygaus paviršiaus.
 DĖMESIO: šis prietaisas nepritaikytas komerciniam naudojimui. Naudokite prietaisą k pagal nurodytą paskir . Prietaisas

skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite jo atvirame ore.
 Nemerkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo arba buvo apgadintas.
 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas. 
 Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.
 Nenaudokite ilginamųjų laidų.
 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.
 Norėdami pašildy  maistą FoodSaver® maišeliuose, įdėkite juos į 75°C temperatūros vandenį.
 Maišeliuose  esan  maistą  galima  atšildy ,  bet  ne  kep  mikrobangų  krosnelėje.  Atšildydami  maistą  FoodSaver®

maišeliuose, neperženkite maksimalios 180 W galios (atšildymo parink s),  maksimalios 2 min. trukmės ir  maksimalios
70°C temperatūros.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
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FoodSaver® sistema
Kodėl verta naudo  vakuuminį pakavimą?
Į  maistą  patekęs  orą  ska na  produktų  skonio  ir  mais nės  vertės  praradimą,  bakterijų,  mielių  ir  pelėsių  augimą.  FoodSaver®
pakavimo sistema pašalina orą ir leidžia maistui ilgiau išlaiky  skonį ir kokybę. Didelis FoodSaver® maišelių ir talpyklų pasirinkimas
leis  suras  Jums  nkamiausią  pakavimo  būdą.  Šis  moksliškai  patvir ntas  maisto  saugojimo  metodas  leis  už krin  produktų
šviežumą iki 5 kartų ilgiau.
FoodSaver® taupo laiką ir pinigus

 Išleiskite  mažiau  pinigų.  FoodSaver®  sistema  ska ns  maisto  pirkimą  dideliais  kiekiais  ir  pakavimą  reikiamo  dydžio
porcijomis, nešvaistant produktų.

 Sutaupykite laiko. Iš anksto paruoškite maistą visai savaitei ir supakuokite jį į FoodSaver® maišelius.
 Palengvinkite šventes. Paruoškite savo mėgstamą pa ekalą iš anksto, kad galėtumėte praleis  daugiau laiko su svečiais.
 Mėgaukitės išskir niais  ir  sezoniniais  produktais.  Išlaikykite lengvai gendančius ir retai naudojamus produktus šviežius

ilgiau.
 Kontroliuokite porcijų dydį, jei laikotės dietos. Supakuokite nkamo dydžio porcijas ir užrašykite kalorijų ar riebalų kiekį

ant pakelio.
 Apsaugokite  ne maisto  produktus.  Išlaikykite  stovyklavimo  ir  irklavimo  daiktus  sausus.  Apsaugokite  sidabrą  nuo  oro

poveikio.

FoodSaver® priedai
Pasinaudokite visais FoodSaver® prietaiso privalumais su lengvai naudojamais FoodSaver® maišeliais, indeliais ir priedais.
FoodSaver® maišeliai ir ri nėliai
FoodSaver® maišeliai ir ri nėliai turi specialius griovelius, ska nančius efektyvų oro pasišalinimą. Daugiasluoksnis dizainas neleidžia
patek  orui ir drėgmei. Galimi įvairūs FoodSaver® maišelių ir ri nėlių dydžiai.
FoodSaver® indeliai
FoodSaver® indeliai  yra lengvai naudojami ir puikiai  nka pažeidžiamiems daiktams, tokiems kaip pyragėliai, kepiniai, skysčiai ir
sausi produktai, saugo .
FoodSaver® butelio kamš s
FoodSaver®  kamš s  leidžia  uždary  vyną,  negazuotus  gėrimus  ir  aliejų.  Taip  už krinsite  ilgesnį  skystų  produktų  tarnavimą  ir
išsaugosite jų skonį. Nenaudokite kamščio plas kiniams buteliams uždary . 
Užsakymai
Norėdami įsigy  FoodSaver® maišelių, ri nėlių ir priedų, kreipkitės į pardavėją arba apsilankykite nklalapyje www.foodsaver.co.uk.

Sudedamosios dalys
Žr. 1 pav.

A. Vakuumo mygtukas
B. Sandarinimo mygtukas
C. Atvėrimas
D. Naudojimas
E. Užraktas
F. Priedų prievadas
G. Viršu nis putos tarpiklis
H. Apa nis putos tarpiklis
I. I n pla  uždarymo juostelė
J. Vakuumavimo kamera
K. Išimamas skysčių padėklas
L. Vakuumo indikatoriaus lemputė
M. Uždarymo indikatoriaus lemputė
N. Rankinė dalis

Maišelio pagaminimas iš FoodSaver® ri nėlio
Žr. 2 pav.

1. Naudodami žirkles, atkirpkite pakankamai ri nėlio pakuojamam daiktui sutalpin  + 75 mm. Kirpkite esiai.
2. Pastumkite  užrakto  mechanizmą  (E)  iki  atvertos  padė es  (C).  Atverkite  prietaiso  dangtelį.  Įstatykite  vieną  maišelio

medžiagos galą palei tvir nimo juostelę (I).
3. Iki galo įstūmus užrakto mechanizmą, įsižiebs abi indikatoriaus lemputės.
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4. Paspauskite sandarinimo mygtuką (B).
5. Nustojus  žybsė  sandarinimo  indikatoriaus  lemputei  (M)  ir  jai  pradėjus  deg  visą  laiką,  sandarinimas  bus  baigtas.

Pastumkite užraktą (E) iki atvertos padė es (C). Pakelkite dangtelį ir išimkite maišelį.
Galėsite pradė  naudo  maišelį maisto pakavimui.
Šiam prietaisui nka 20 cm pločio ri nėliai FSR2002 ir 20,7 cm pločio (950 ml) maišeliai FSB4802.

Vakuumavimas, naudojant FoodSaver® maišelius
Žr. 3 pav.

1. Sudėkite daiktus į maišelį, palikdami bent 75 mm vietos tarp maisto ir maišelio krašto.
2. Atverkite prietaiso dangtelį ir įstatykite atvirą maišelio galą į vakuumavimo kamerą (J).
3. Užverkite dangtelį ir pastumkite užraktą (E) iki naudojimo padė es (D). iki galo pastūmus užraktą, įsižiebs abi indikatoriaus

lemputės.
4. Paspauskite vakuumavimo mygtuką (A), kad pradėtumėte vakuumo sudarymo ir uždarymo procesą. Prietaiso variklis veiks

tol, kol susidarys vakuumas, ir automa škai uždarys maišelį.
5. Nustojus žybsė  sandarinimo indikatoriaus lemputei (M) ir jai pradėjus deg  visą laiką, pastumkite užraktą (E) iki atvertos

padė es (C). Pakelkite dangtelį ir išimkite maišelį.
Atkreipkite dėmesį: leiskite prietaisui atvės  20 sekundžių, kaskart baigę jį naudo .
Patarimas:  norėdami  sumažin  naudojamų  maišelių  skaičių,  nekiškite  maišelio  giliai  į  prietaisą.  Įstatykite  maišelį  trupu  virš
išimamo skysčių padėklo krašto.

FoodSaver® priedų naudojimas
Norėdami uždary  FRESH maišelį ar indelį:

1. Įstatykite rankinės dalies jung  į priedų lizdą ant prietaiso.
2. Pritvir nkite rankinės dalies galiuką prie priedo vožtuvo ir įsi kinkite, kad jis gerai prisijungė. Laikykitės FoodSaver® priedo

naudojimo instrukcijų.
Atkreipkite  dėmesį:  norėdami  uždary  FoodSaver®  skardinę,  išimkite  permatomą rezervuarą,  patraukdami  jį  žemyn.  Įstatykite
sandarinimo galvutės galiuką į skardinės angą. 

3. Paspauskite vakuumavimo ir sandarinimo mygtukus.
4. Nustojus žybsė  indikatoriaus lemputei ir užgesus sandarinimo lemputei, darbas bus baigtas.

Rankinės sandarinimo dalies naudojimas su vakuuminiais maišais
Galite naudo  rankinę prietaiso dalį su vakuuminiais maišais.

1. Pripildę  maišelį,  padėkite  jį  taip,  kad  pilkas  apskri mas  žiūrėtų  į  viršų.  Paspausdami  pašalinkite  orą,  uždarykite  ¾
sandarinimo juostelės ir pašalinkite likusį orą, tuomet uždarykite.

2. Pridėkite rankinę dalį (N) prie pilko maišelio apskri mo ir paspauskite vakuumavimo mygtuką (A). 

Prietaiso laikymas ir saugojimas
Įstatykite vakuumavimo ir sandarinimo strypelį ir įsi kinkite, kad užraktas (D) yra atvertas ( ).
Įsi kinkite,  kad prietaisas  yra švarus.  Saugokite  jį  pastatytą  stačią  ant  plokščio  ir  lygaus  paviršiaus  toliau nuo krašto  taip,  kad
negalėtumėte lengvai jo numes . 

Maisto saugojimo patarimai
Vakuuminis pakavimas ir maisto saugumas
Vakuuminis pakavimas pailgina maisto tarnavimo laiką,  pašalindamas orą iš uždarytos talpyklos ir  taip stabdydamas oksidaciją,
turinčią neigiamos įtakos maisto mais nei vertei, skoniui ir kokybei. Oro pašalinimas taip pat stabdo mikroorganizmų dauginimąsi.
Norint už krin  maisto saugumą,  svarbu palaiky  žemą temperatūrą.  Mikroorganizmų dauginimasis  pastebimai  sumažės 4°C ir
žemesnėje temperatūroje.
Šaldymas -17°C temperatūroje nenužudo mikroorganizmų, bet neleidžia jiems daugin s. Norėdami ilgai išlaiky  gendan  maistą,
supakuokite jį į vakuumines talpas. Jei jas atšildėte, laikykite jas šaldytuve. 
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Vakuuminis pakavimas – ne šaldytuvo ar šaldiklio pakaitalas. Vakuuminis pakavimas neatkurs sugedusio maisto kokybės, jis gali k
sulė n  kokybės  praradimą.  Sunku  pasaky ,  kiek  ilgai  maisto  produktai  išliks  geriausio  skonio,  išvaizdos  ir  tekstūros,  nes  tai
priklauso nuo maisto būklės pakavimo dieną. 
Supakavę gendan  maistą, laikykite jį šaldytuve arba užšaldykite. Antrą kartą nenaudokite maišelių, kuriuose laikėte šviežią mėsą,
žuvį ar daug riebalų turin  maistą, kad išvengtumėte ligų. Nenaudokite maišelių, kuriuos šildėte mikrobangų krosnelėje arba virėte.

Supakuoto maisto atšildymas ir pašildymas
Visuomet atšildykite maistą šaldytuve arba mikrobangų krosnelėje. Nepalikite gendančio maisto atšil  kambario temperatūroje.
Maišeliuose  esan s  maistas  gali  bū  atšildytas,  bet  ne  kepamas  mikrobangų  krosnelėje.  Atšildydami  maistą  FoodSaver®
maišeliuose,  neperženkite  maksimalios  180  W  galios  (atšildymo  parink s),  maksimalios  2  min.  trukmės  ir  maksimalios  70°C
temperatūros.
Taip pat galite pašildy  maistą FoodSaver® maišeliuose, įdėdami juos į 75°C temperatūros vandenį. Laikykitės FoodSaver® maišelių
naudojimo instrukcijų.

Maisto paruošimo instrukcijos
Mėsa ir žuvis
Geriausius  rezultatus gausite,  atšaldydami žuvį ir  mėsą 1-2 valandas,  prieš jas pakuodami į  FoodSaver® maišelius.  Taip maistas
išlaikys  formą ir  sul ngumą  bei  lengviau  susipakuos.  Jei  neturite  galimybės  produktų  atšaldy ,  padėkite  sulankstytą  popierinį
rankšluos  tarp mėsos ar žuvies ir maišelio viršaus žemiau uždarymo vietos. Palikite popierinį rankšluos  maišelyje, kad jis sugertų
perteklinę drėgmę ir sul s vakuuminio pakavimo metu. 
Atkreipkite dėmesį: supakuota jau ena gali atrody  tamsesnės spalvos dėl deguonies pašalinimo. Tai nereiškia, kad ji sugedo.
Kietas sūris
Norėdami išlaiky  sūrio šviežumą, supakuokite jį, kaskart baigę naudo . Rinkitės i n ilgą FoodSaver® maišelį, palikdami 25 mm
maišelio kiekvienam kartui, kai ke nate a dary  ir uždary  maišelį, bei 75 mm vietos tarp maišelio turinio ir sandarinimo juostelės,
kaip ir įprastai pakuodami kitus produktus.
Nupjaukite uždarytą kraštelį, kad išimtumėte sūrį. Kai norite supakuo  sūrį, įdėkite jį į maišelį ir uždarykite.
Dėmesio: nenaudokite prietaiso minkštam sūriui pakuo  dėl anaerobinių bakterijų susidarymo.
Daržovės
Prieš pakuojant  daržoves, jas reikia  blanširuo . Taip sustabdomas fermentų veikimas, kuris  ska na spalvos,  tekstūros ir  skonio
praradimą.
Norėdami blanširuo  daržoves, įdėkite jas į verdan  vandenį arba mikrobangų krosnelę ir virkite tol, kol jos bus išvirusios, bet vis
dar traškios. Blanširavimo trukmė priklauso nuo daržovių rūšies.  Lapinėms daržovėms ir žirniams reikės 1-2 minučių, cukriniams
žirniams, pjaustytai cukinijai ar brokoliams – 3-4 minučių, morkoms – 5 minučių, o kukurūzų burbuolėms – 7-11 minučių. Baigę vir
daržoves, įmerkite jas į šaltą vandenį. Galiausiai nusausinkite daržoves ant rankšluosčio, prieš jas pakuodami.
Atkreipkite  dėmesį:  visos  daržovės  (įskaitant  brokolius,  Briuselio  kopūstus,  kopūstus,  lapinius  kopūstus,  kalafiorus  ir  ropes)
natūraliai gamina dujas. Taigi baigę blanširuo  daržoves, laikykite jas k šaldiklyje.
Šaldydami  daržoves,  iš  pradžių  pašaldykite  jas  1-2  valandas  arba tol,  kol  užšals  iki  standžios  konsistencijos.  Norėdami  šaldy
daržoves porcijomis, pirmiausia sudėkite jas ant kepimo popieriaus ir paskirstykite taip, kad jos nesiliestų. Taip daržovės neužšals
blokais. Daržovėms užšalus, nuimkite jas nuo kepimo popieriaus ir sudėkite į FoodSaver® maišelius. Supakavę maišelius, sudėkite
juos į šaldiklį.
Dėmesio, svarbu: niekada nepakuokite šviežių grybų, svogūnų ir česnakų, nes gali atsiras  anaerobinių bakterijų.
Lapinės daržovės
Geriausius  rezultatus  gausite,  laikydami  lapines  daržoves  indelyje.  Pirmiausia  perplaukite  daržoves,  tada  nusausinkite  jas
rankšluosčiu arba naudodami salotų džiovyklę. Daržovėms išdžiūvus, sudėkite jas į indelį ir supakuokite. Laikykite jas šaldytuve.
Vaisiai
Kai šaldote minkštus vaisius ar uogas, geriausia pirmiausia jas pašaldy  1-2 valandas arba tol, kol užšals iki standžios konsistencijos.
Norėdami šaldy  vaisius porcijomis, pirmiausia sudėkite juos ant kepimo popieriaus ir paskirstykite taip, kad jie nesiliestų.  Taip
vaisiai  neužšals  blokais.  Vaisiams  užšalus,  nuimkite  juos  nuo  kepimo  popieriaus  ir  sudėkite  į  FoodSaver®  maišelius.  Supakavę
maišelius, sudėkite juos į šaldiklį.
Galite  pakuo  vaisius  porcijomis  kepimui  arba  vaisių  salotoms,  kuriomis  galėsite  mėgau s  visus  metus.  Jei  norite  laiky  juos
šaldytuve, rekomenduojame naudo  FoodSaver® indelius.
Kepiniai
Norėdami pakuo  minkštus gaminius ir kepinius, naudokite FoodSaver® indelius, kurie leis produktams išlaiky  formą. Jei naudojate
maišelį, pašaldykite maistą 1-2 valandas arba tol, kol jis pasidarys standžios konsistencijos.
Norėdami sutaupy  laiko, galėsite paruoš  sausainių tešlą ir pyragus ar sumaišy  sausus ingredientus iš anksto ir juos supakuo ,
kad galėtumėte vėliau juos panaudo .
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Kava ir miltelių konsistencijos produktai
Norėdami neleis , kad maisto dalelės būtų įsiurbiamos į vakuuminį siurblį, padėkite kavos filtrą ar popierinį rankšluos  ant maišelio
ar indelio viršaus, prieš pakuodami produktus. Taip pat galite laiky  maistą originaliame jo maišelyje FoodSaver® maišelio viduje
arba naudo  FoodSaver® universalų dangtelį su originalia produktų talpykla.
Skysčiai
Prieš  pakuodami  skysčius,  tokius  kaip  sul nys,  atšaldykite  juos  giliame  inde,  keptuvėje  ar  ledo  kubelių  padėkle  taip,  kad  jie
sukietėtų. Išimkite sukietėjusį skys  iš indo ir supakuokite FoodSaver® maišelyje. Galite laiky  užšaldytus skysčius šaldiklyje.
Jei norite naudo  užšaldytą skys , nukirpkite maišelio kraštą ir įdėkite į indelį. Pašildykite mikrobangų krosnelėje arba žemesnės
kaip 75°C vandenyje. 
Norėdami pakuo  negazuotus skysčius buteliuose, galite naudo  FoodSaver® butelių kamš . Nepamirškite palik  bent 25 mm tarpą
tarp maisto ir butelio kamščio apačios. Galite iš naujo uždary  kamš , kaskart baigę naudo  butelį.
Paruoštas maistas, maisto likučiai ir sumuš niai
Patogiai laikykite iš anksto paruoštą maistą, maisto likučius ir sumuš nius nedidelio svorio FoodSaver® induose. Jie yra pritaiky
naudo  mikrobangų krosnelėse ir gali bū  plaunami viršu niame indaplovės stalčiuje. Indeliai turi specialų adapterį.
Nesunkiai nusinešite indelius į biurą, mokyklą ar žygį.
Užkandžiai
Užkandžiai ilgiau išliks švieži, jeigu juos supakuosite prietaisu. Geriausius rezultatus gausite, pakuodami trupančius skanėstus, tokius
kaip krekeriai, į FoodSaver® skardines.

Trikdžių šalinimas
Problema Sprendimas

Žybsi sandarinimo lemputė.  Prietaisas perkaito. Palaukite 20 sekundžių tarp prietaiso naudojimų.
 Ilgai  ir  intensyviai  naudojant  prietaisą,  jis  automa škai  išsijungs.  Pradės  žybsė

sandarinimo lemputė. Palaukite keletą minučių, kol prietaisas atvės.
 Vakuumavimo  siurblys  veikė  ilgiau  kaip  120  sekundžių.  Ilgai  ir  intensyviai  naudojant

prietaisą, jis automa škai išsijungs. Pradės žybsė  sandarinimo lemputė.
Nors veikia  vakuuminis siurblys,  iš
maišelio nepašalinimas oras.

 Jei  gaminate  maišelį  iš  ri nėlio,  įsi kinkite,  kad vienas maišelio  galas yra  supakuotas.
Pareguliuokite maišelio padė  ir pabandykite iš naujo.  Įsi kinkite, kad atviras maišelio
galas yra vakuumavimo kameros viduje.

 Pa krinkite,  ar  maišelio  uždarymo  juostelė  nėra  susiraukšlėjusi.  Norėdami,  kad
nesusidarytų  raukšlės,  atsargiai  ištempkite  maišelį,  prieš  įstatydami  jį  į  vakuumavimo
kamerą.

 A darykite  prietaisą  ir  įsi kinkite,  kad ant  viršu nio  tarpiklio  nėra  pašalinių  daiktų ar
nešvarumų.

Maišelis nkamai neužsidaro.  Įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas.
 Maišelyje yra per daug skysčio. Sušaldykite skysčius, prieš juos pakuodami.
 Pa krinkite, ar aplink maišelio uždarymo vietas nėra maisto likučių. Jei reikia, išvalykite

tarpiklius.
 Maišelis susiraukšlėjo. Norėdami, kad nesusidarytų raukšlės, atsargiai ištempkite maišelį,

prieš įstatydami jį į vakuumavimo kamerą.
 Prietaisas perkaito. Palaukite keletą minučių, kol jis atvės.

Nedega  valdymo  panelės
lemputės.

 Įsi kinkite,  kad  prietaisas  yra  įjungtas  į  mai nimo  lizdą  ir  yra  paspaustas  įjungimo
mygtukas.

 Įsi kinkite, kad užraktas yra patrauktas žemyn iki pat OPERATE padė es.
Uždarius  vakuumavimo  langelį,
nieko nevyksta.

 Įsi kinkite,  kad  prietaisas  yra  įjungtas  į  mai nimo  lizdą  ir  yra  paspaustas  įjungimo
mygtukas.

 Įsi kinkite, kad užraktas yra patrauktas žemyn iki pat OPERATE padė es.
Nepavyksta įstaty  maišelio.  Įsi kinkite, kad pakankama maišelio dalis pasiekia skysčių surinkimo padėklą. Visuomet

palikite maždaug 75 mm papildomos vietos, kad maišelis užsidarytų aplink maistą.
 Atsargiai ištempkite maišelį, prieš įstatydami jį į  vakuumavimo kamerą. Įsi kinkite,  kad

maišelio galas pasiekia vakuumavimo kamerą.
Pašalintas oras sugrįžta į maišelį.  Pa krinkite  uždarymo juostelės  sandarumą.  Jeigu  aplink  uždarymo  vietą  yra  raukšlių,

oras  gali  patek  į  maišelį.  Norėdami,  kad  nesusidarytų  raukšlės,  atsargiai  ištempkite
maišelį, prieš įstatydami jį į vakuumavimo kamerą.

 Greta sandarinimo juostelės esantys skysčiai ar maisto likučiai (sultys, riebalai, trupiniai,
milteliai) neleidžia maišeliui nkamai užsidary . Nukirpdami atverkite maišelį, nuvalykite

5



viršu nę maišelio dalį ir iš naujo supakuokite.

 Aštrūs  daiktai  galėjo  pradur  maišelį.  Jeigu  ap kote  skylę,  naudokite  naują  maišelį.
Uždenkite  aštrius produktus minkšta medžiaga, pvz. popieriniu rankšluosčiu, ir iš naujo
uždarykite.

 Galėjo  prasidė  maisto  fermentacija  arba  dujų  susidarymas.  Tai  reiškia,  kad  maistas
pradėjo ges . Išmeskite sugedusį maistą.

Maišelis išsilydė.  Galėjo  perkais  sandarinimo  juostelė.  Prieš  tęsdami  prietaiso  naudojimą,  visuomet
palaukite bent 20 sekundžių, kol prietaisas atvės.

 Naudokite k FoodSaver® maišelius. FoodSaver® maišeliai ir ri nėliai specialiai pritaiky
FoodSaver® prietaisams.

Nepavyksta  pašalin  oro  iš
FoodSaver® indelio.

 Indelio dangtelis turėtų bū  nkamai uždėtas ant indelio.
 Nepamirškite paspaus  priedų mygtuko.

Įvykus kitai problemai.  Kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Valymas ir priežiūra
Norėdami išvaly  prietaisą.

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš jį valydami.  Nemerkite jo į skysčius.

 Pa krinkite tarpiklius (G, H) ir skysčių surinkimo padėklą (K), kad įsi kintumėte, jog juose nėra maisto likučių. Nuvalykite
tarpiklius (G, H) sudrėkintu skudurėliu, jei reikia. Galite išim  viršu nį ir apa nį tarpiklius (G, H) valymui. Plaukite juos
šiltu, muilinu vandeniu.

 Išimamas skysčių surinkimo padėklas (K) yra lengvai valomas. Jame surenkami skysčiai, patekę į vakuumavimo kamerą (J)
vakuumavimo metu.

 Ištuš nkite skysčių surinkimo padėklą (K), kaskart baigę naudo  prietaisą. Plaukite jį šiltame, muiliname vandenyje arba
viršu niame indaplovės stalčiuje. Gerai jį nusausinkite, prieš įstatydami atgal į prietaisą.

Norėdami padė  prietaisą saugo :

 Gerai išvalykite prietaisą, kaip aprašyta aukščiau.

 Išvalę prietaisą ir leidę jam išdžiū , uždenkite dangtelį ir pasirinkite atvertą (C) viršu nę užrakto (E) padė . Šis nustatymas
neleis susidary  per dideliam tarpiklių (G, H) slėgiui.

 Kai  nenaudojate  prietaiso,  visuomet  palikite  užraktą  atvertą  (C).  Niekuomet  nepalikite  prietaiso  saugo  OPERATE
padėtyje (D), nes gali susispaus  tarpikliai (G, H) ir prietaisas nkamai neveiks.

Garan ja
Išsaugokite pirkimo čekį, nes k taip galios prekės garan ja.
Prietaiso  gedimui  įvykus  garan niu 2 metų laikotarpiu  ir  dėl  su dizainu arba gamyba susijusių problemų,  nuneškite  prietaisą  į
pirkimo vietą kartu su garan niu lapeliu ir pirkimo čekiu.
Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garan joje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solu ons“ (JCS
(Europe)) pasilieka išskir nę teisę keis  garan jos sąlygas. 
JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisy  arba pakeis  sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garan niam laikotarpiui,
laikan s šių sąlygų:

 Turite iš karto informuo  pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;
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 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų. 
Gamintojo garan ja negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į ne nkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė ki  nei JCS (Europe) įgalio  asmenys.
Garan ja nedengia atvejų,  kai prietaisas normaliai  nusidėvi  jį  įprastai  naudojant,  pvz. trupu  pakinta  jo spalva arba susibraižo
paviršius.
Garan ja galioja k prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui  ir  netenka galios,  jeigu  prietaisas  naudojamas kaip bendrojo
naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskir .
Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite
nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose.  Išsamesnės informacijos apie antrinį  atliekų panaudojimą kreipkitės į  vie nes
valdžios ins tucijas.
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