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DĖMESIO!

SAUGAUS IR TINKAMO SULČIASPAUDĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TAISYKLES IR JAS SAUGOKITE TOL, KOL NAUDOJATE
PRODUKTĄ, KAD GALĖTUMĖTE PASIKONSULTUOTI, ATEITYJE KILUS NEAIŠKUMAMS.

ŠIS GIDAS PAAIŠKINS, KAIP TAISYKLINGAI IR SAUGIAI SUMONTUOTI, NAUDOTI BEI PRIŽIŪRĖTI ĮTAISĄ.

BENDRIEJI PERSPĖJIMAI

1. Išpakavę sulčiaspaudę, įsitikinkite, kad prietaisas neapgadintas ir nepažeistas transportuojant. Jei

abejojate, įrenginio nenaudokite ir kreipkitės į IMETEC įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

2. Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa sutampa su Jūsų namuose

tiekiamos elektros srovės įtampa. Prietaiso naudojamą įtampą rasite sulčiaspaudės apačioje.

3. Nenaudokite adapterių, ilgintuvų ir/ar keleto kištukinių lizdų. Jei prietaiso kištukas netinka Jūsų

rozetėms, kreipkitės į specialistą – jis pakeis kištuką tinkamesniu.

4. Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, tai yra kaip citrusinių vaisių sulčiaspaudė, skirta

namams. Bet koks kitoks prietaiso naudojimas yra netinkamas ir pavojingas. Gamintojas neatsako

už žalą, kilusią dėl netinkamo ir netaisyklingo prietaiso naudojimo.

5. Naudojant bet kokį elektrinį prietaisą, svarbu žinoti keletą svarbiausių saugumo taisyklių:

- niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis bei kojomis;

- norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso;

- neleiskite, kad prietaisą veiktų atmosferos sąlygos (lietus, saulė ir kt.);

- neleiskite vaikams ar tinkamai prietaiso naudoti negebantiems žmonėms

neprižiūrimiems dirbti sulčiaspaude;

- nepalikite įjungto į elektros tinklą prietaiso be priežiūros – pirmiausia jį išjunkite;

- nenaudokite įrenginio kartu su išoriniu chronometru, nuotolinio valdymo pultu ar

panašiais prietaisais.

6. Nemerkite prietaiso į vandenį ir nepalikite po bėgančiu vandeniu.

7. Prieš valydami ar tvarkydami prietaisą, pirmiausia išjunkite jį iš elektros lizdo, ištraukdami kištuką.

8. Prietaisui sugedus arba prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jei taisymas būtinas,

kreipkitės į IMETEC įgaliotą techninės priežiūros centrą.

9. Nemėginkite pakeisti prietaiso laido. Jei jis apgadintas arba keistinas, susisiekite su IMETEC įgaliotu

techninės priežiūros centru.

10. Jei nuspręstumėte niekada nebesinaudoti prietaisu, siūlome, ištraukus kištuką iš elektros lizdo,

nukirpti laidą – prietaisas daugiau nebeveiks. Taip pat patariame uždengti ar paslėpti kitas

potencialiai pavojingas prietaiso dalis, kad vaikai nesumanytų su jomis žaisti.

11. Vaikai ir sutrikusių protinių, jutiminių bei fizinių gebėjimų asmenys neturėtų naudotis prietaisu, ypač

neturėdami tinkamų žinių ir patirties arba neprižiūrimi ir nepatariami už juos atsakingų asmenų.

12. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.

Sulčiaspaudės mechanizmų išmetimas turi būti vykdomas laikantis Europos
standarto n. 2002/96/EC. Perdirbamos medžiagos, iš kurių pagamintas šis įrenginys,
turi būti pakartotinai panaudojamos, taip sumažinant gamtai daromą žalą.

Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojamą, kreipkitės į vietinę atliekų
tvarkymo įmonę ar pardavėją.
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IMETEC sveikina pasirinkus mūsų produktą. Esame tikri, kad įvertinsite įrenginio kokybę ir

patikimumą, nes tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį stengėmės atsižvelgti į vartotojo

poreikius.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISAS IR JO PRIEDAI [Z pav.]
1) Variklio korpusas

2) Sulčių talpykla

3) Sulčių spaudimo kūgelis su filtru

DIDŽIAUSIAS IŠSPAUDŽIAMŲ SULČIŲ TŪRIS IR ILGIAUSIAS GALIMAS NAUDOJIMO LAIKAS
Spausdami sultis, atkreipkite dėmesį į didžiausią vienu metu išspaudžiamų sulčių tūrį (400 ml) – tūrio žymas

rasite ant talpyklos.

Sulčiaspaudę galėsite naudoti ilgiausiai 5 minutes. Spausdami sultis, kaitaliokite 15-a sekundžių variklio

darbo ir 15-a sekundžių poilsio. Baigę naudotis prietaisu, leiskite varikliui atvėsti 5 minutes.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ
Naudojimas

- Įstatykite sulčių talpyklą (2) į variklio korpusą (1). Sukite talpyklą pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos

[A pav.].
- Įdėkite sulčių spaudimo kūgelį su filtru (3) į variklio korpusą (1) [B pav.].
- Įjunkite kištuką į rozetę.

- Padalykite citrusinį vaisių perpus ir uždėkite ant spaudimo kūgelio, švelniai spustelėdami vaisių žemyn.

Sulčiaspaudė automatiškai pradės veikti.

- Norėdami išpilti sultis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išimkite filtrą, tuomet – talpyklą iš korpuso.

Supilkite sultis į stiklinę [C pav.].

IŠRINKIMAS
- Ištraukę kištuką iš lizdo, išimkite vieną dalį po kitos. Naudokitės surinkimo schema, tik atlikite veiksmus

priešinga tvarka.

VALYMAS
- Ištraukite kištuką iš rozetės.

- Valykite variklio korpusą ir laidą drėgna, gerai išgręžta kempine.

- Baigę naudotis prietaisu, praplaukite nuimamas sulčiaspaudės dalis.

- Nuimamas dalis galima plauti ir indaplovėje, bet ne aukštesnėje nei 55° C temperatūroje.

- Visas prietaiso dalis, kurios, prietaisą naudojant ar tiesiog laikant namuose, liečiasi prie maisto, būtina

gerai nuvalyti prieš spaudžiant sultis.

- Nepalikite maisto produktų gulėti besiliečiančių su prietaisu arba sulčiaspaudėje ilgiau, negu būtina

ruošiant maistą.

Dėmesio:
- Niekuomet neskalaukite variklio korpuso vandenyje.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


