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LTSULČIASPAUDĖS NAUDOTOJO  
VADOVAS 

Gerbiamas kliente, „IMETEC“ dėkoja, kad įsigijote šį gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite gaminio kokybę ir 
patikimumą, nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į klientų pasitenkinimą. Šis naudotojo 
vadovas buvo parengtas pagal Europos standartą EN 82079.

 DĖMESIO! Instrukcijos ir įspėjimai saugiam prietaiso 
naudojimui

Prieš naudojant šį gaminį, prašome atidžiai 
perskaityti naudojimo instrukciją ir ypač atkreipti 
dėmesį į saugos instrukcijas, ir jų laikytis. 
Laikykite šią instrukciją kartu su pridedamu 
aiškinamuoju vadovu visą prietaiso tarnavimo 
laiką, kad gautumėte rasti reikalingos 
informacijos. Tuo atveju, jeigu prietaisas bus 
perduotas trečiosioms šalims, kartu reikia 
perduoti ir visą dokumentaciją.

 PASTABA: jei skaitant šį vadovą kai kurias dalis bus sunku suprasti 
ar jei kils kokių nors abejonių, prieš naudojant gaminį, reikia 
kreiptis į bendrovę adresu, nurodytu paskutiniame puslapyje.

RODYKLĖ

Aiškinamasis vadovas psl.I-II
Techniniai duomenys psl.III

Saugos nuorodos psl.1
Simboliai psl.3
Prietaiso ir priedų aprašymas psl.3
Valymas naudojant pirmą kartą psl.3
Veikimas psl.4
Montavimas psl.4
Naudojimas psl.4
Valymas ir priežiūra psl.5
Problemos ir sprendimai psl.5
Šalinimas psl.6
Techninė priežiūra ir garantija psl.6

SAUGOS NUORODOS
• Išėmę prietaisą iš pakuotės, patikrinkite gaminio vientisumą pagal pateiktą brėžinį 

ir bet kokią transportavimo metu padarytą žalą. Jei kyla abejonių, nenaudokite 
prietaiso ir susisiekite su įgaliota techninės priežiūros tarnyba.
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• Pakavimo medžiaga nėra vaikų žaislas! Laikyti plastikinį maišelį vaikams 

nepasiekiamoje vietoje; uždusimo pavojus!
• Prieš įjungiant prietaisą, reikia patikrinti, ar prietaiso techniniai duomenys (11) 

atitinka elektros energijos tiekimo tinklo duomenis. Techniniai duomenys nurodyti 
(11) ant prietaiso.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis yra skirtas, tai yra 
buityje naudojama sulčiaspaudė. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu 
ir todėl yra pavojingas.

• Asmenys, turintys fizinę, protinę ar jutimo negalią arba stokojantys patirties ir 
žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, kai yra prižiūrimi arba jeigu jie gavo 
nurodymus dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta galimus pavojus.

• Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai. Laikyti prietaisą ir laidą vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

• Vaikai neturėtų naudoti prietaiso kaip žaislo.
•  NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. 
•  NETRAUKITE maitinimo laido ar paties prietaiso, norėdami ištraukti kištuką iš 

elektros lizdo.
•  SAUGOKITE prietaisą nuo drėgmės arba atmosferos poveikio (lietaus, saulės).
• Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar keisdami priedus ir tuomet, kai 

prietaisas nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.
• Gedimo atveju arba sutrikus prietaiso veikimui, išjunkite jį ir neardykite. Dėl 

remonto kreipkitės tik į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės pagalbos 

centro atstovas, kad būtų išvengta pavojaus.
• Prietaisas skirtas naudoti tik buitiniam naudojimui uždarose patalpose.
•  Niekada NEĮMERKITE prietaiso į vandenį ar niekada nekiškite jo po tekančiu 

vandeniu iš čiaupo.
• Prietaisas nėra skirtas eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą 

nuotolinio valdymo sistemą ar panašias sistemas.
•  NENAUDOKITE prietaiso šalia pilnos vandens kriauklės.
• Naudojimo metu prietaisas turėtų būti tokioje padėtyje, kad negalėtų įkristi į 

kriauklę.
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•  NENAUDOTI šalia virtuvės viryklės. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su įkaitusiais 

paviršiais, kaitinamosiomis lemputėmis, atvira liepsna, keptuvėmis ir kitais indais.
•  Niekada NELIESKITE judančių dalių.
• Nuplaukite dalis, kurios liečiasi su maistu, prieš naudojimą.
•  NEPALIKITE maisto likučių sulčių dubenyje ilgiau nei paruošimui reikalingą 

laiką.
• Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į aštrius ašmenis, kai dubuo ištuštinamas nuo 

maisto produktų ir valymo metu.
•  NENAUDOKITE prietaiso, jei besisukantis krepšelis yra pažeistas.

SIMBOLIAI
Įspėjimas

Draudžiama

II klasės prietaisas

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
Žiūrėkite [A] paveikslą aiškinamajame vadove norėdami patikrinti pakuotės turinį. Visi paveikslai yra 
vidiniuose puslapiuose.
Prietaiso charakteristikų ieškokite ant išorinės pakuotės.

1. Stūmiklis
2. Dangtelio anga
3. Dangtelis
4. Nerūdijančiojo plieno filtras
5. Sulčių spaudimo dubuo
6. Išpylimo snapelis
7. Apsauginė rankenėlė
8. Sulčių indas

9. Putų separatorius
10. Variklio korpusas
11. Techniniai duomenys
12. Elektros kištukas
13. Greičio reguliavimo rankenėlė
14. Išspaudų indas
15. Sukabinimo vietos

VALYMAS NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
• Išpakuokite įrenginį ir pašalinkite bet kokius įdėklus arba lipnias etiketes nuo gaminio.
• Plaukite nuimamas dalis: stūmiklį (1), dangtelį (3), sulčių spaudimo dubenį (5), sulčių indą (8), putos 

separatorių (9) ir išspaudų indą (14) rankomis arba indaplovėje.
• Įsitikinkite, kad indaplovėje didžiausia vandens temperatūra neviršija 55 °C.
• Nerūdijančiojo plieno filtrą (4) plaukite tik rankomis.
• Nusausinkite sausa šluoste.
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Greičio reguliavimo rankenėlė (13) apima šias padėtis:

0 Prietaisas išjungtas 2 Didelis

1 Mažas

MONTAVIMAS
• Įstatykite sulčių spaudimo dubenį (5) ant variklio korpuso (10) [B pav.].
• Įstatykite nerūdijančiojo plieno filtrą (4) į sulčių spaudimo dubenį (5) spausdami žemyn, kol išgirsite 

trakštelėjimą [C pav.].
• Įstatykite išspaudų indą (14) po sulčių spaudimo dubeniu (5) [D pav.].
• Uždėkite dangtelį (3) ant sulčių spaudimo dubens (5) ir ant išspaudų indo (14) [E pav.].
• Pakelkite apsauginę rankenėlę (7), kol ji užsifiksuos sukabinimo vietose (15) [F pav.].
• Įstatykite putų separatorių (9) į sulčių indą (8).
• Suderinkite sulčių indą (8) su sulčių išpilstymo snapeliu (6), kuris sulčių išpylimo metu supiltų sultis į 

indą. [G pav.].

NAUDOJIMAS
 DĖMESIO!

• NEATIDARYKITE apsauginės rankenėlės (7) arba dangtelio (3), kai veikia 
variklis.

•  NESPAUSKITE vaisių ar daržovių pirštais sulčių spaudimo metu, bet visuomet 
naudokite stūmiklį (1).

•  NEDĖKITE per daug maisto į prietaisą, nes variklis gali sulėtėti ir sugesti. Jei 
tarp nerūdijančiojo plieno filtro (4) ir dangtelio (3) susikaups per daug išspaudų, 
iš karto išjunkite prietaisą ir pašalinkite atliekas (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

•  NESPAUSKITE pernelyg stipriai stūmiklio (1) sulčių spaudimo metu, nes variklis 
gali sugesti.

•  NEDĖKITE kietų ar skaidulingų vaisių, pavyzdžiui, cukranendrių ar vidurinės 
ananaso dalies.

•  Niekada NENAUDOKITE prietaiso su kitomis sudedamosiomis dalimis, išskyrus 
vaisius ir daržoves, tokiais kaip šokoladas, ledo gabaliukai, riešutai, sėklos ir kt.

•  NEVIRŠYKITE 2 minučių naudojimo trukmės. Leiskite prietaisui ataušti prieš vėl 
pradedant veikti.

• Pastatykite prietaisą ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
• Nedelsdami suvartokite visų tipų sultis, kad būtų išvengta ilgalaikio sąlyčio su oru 

ir dėl oksidacijos pakistų spalva, skonis ir aromatas.
• Nulupkite per daug karčių vaisių arba nevalgomas žieveles (apelsinų, ananasų, 

mangų, kivių ir t. t.).
• Pašalinkite vaisių kauliukus ar dideles sėklas (apelsinų, persikų, abrikosų, slyvų, 

vyšnių ir pan.).
• Prieš spausdami sultis kruopščiai nuplaukite vaisius ir daržoves.
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Surinkę prietaisą, atlikite šiuos veiksmus:
• Įkiškite kištuką (12) į elektros lizdą.
• Įjunkite įrenginį sukdami greičio reguliavimo rankenėlę (13) į 1 arba 2 padėtį.
• Įdėkite vaisius arba daržoves į dangtelio angą (2).
• Paspauskite vaisius ar daržoves stūmikliu (1) [H pav.].
• Baigę spausti sultis, išjunkite įrenginį sukdami greičio reguliavimo rankenėlę (13) į 0 padėtį.
• Ištraukite kištuką (12) iš elektros lizdo.
• Palaukite, kol visiškai sustos nerūdijančiojo plieno filtras (4) prieš atidarydami apsauginę rankenėlę (7).
• Supilkite sultis į stiklinę.  

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Pasinaudoję prietaisu, nedelsdami jį išvalykite, kad sudžiuvę maisto likučiai neužkimštų nerūdijančiojo 
plieno filtro (4).
• Ištraukite kištuką (12) iš elektros lizdo.
• Palaukite, kol visiškai sustos nerūdijančiojo plieno filtras (4) prieš atidarydami apsauginę rankenėlę (7).
• Plaukite nuimamas dalis: stūmiklį (1), dangtelį (3), sulčių spaudimo dubenį (5), sulčių indą (8), putos 

separatorių (9) ir išspaudų indą (14) rankomis arba indaplovėje.
• Įsitikinkite, kad indaplovėje didžiausia vandens temperatūra neviršija 60 °C.
• Nerūdijančiojo plieno filtrą (4) plauti rankomis po tekančiu vandeniu, naudojant indų plovimo šepetėlį.
• Išvalykite variklio korpusą (10) drėgna, gerai išgręžta kempine.
• Nusausinkite sausa šluoste.

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Atsiradus vienai iš minėtų problemų, siūlomas sprendimo būdas:

Problema Sprendimas

Prietaisas neveikia. Patikrinti, ar apsauginė rankenėlė
(7) tinkamai įstatyta [F pav.].

Sultys nėra tinkamai dozuojamos.
Patikrinti, ar nerūdijančiojo plieno filtras (4)
nėra užsikimšęs. Tokiu atveju reikia
jį išvalyti.

Negalima tinkamai išvalyti nerūdijančiojo plieno 
filtrą (4).

Pamerkti į karštą vandenį su
indų plovikliu 10 minučių prieš
valymą.

Sulčių spaudimo dubuo (5), dangtelis (3)
ir stūmiklis (1) dėmėti.

Dėmės atsirado dėl
karotinoidų arba kitų dažiklių, esančių
vaisiuose ar daržovėse ir
tai nėra gamybos defektas.
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Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinti laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
Pagal Europos standartą 2002/96/EB, nebenaudojamas prietaisas turi būti šalinamas tinkamu būdu. 
Prietaise esančios perdirbamos medžiagos yra vėl panaudojamos, kad būtų išvengta žalos aplinkai. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba prietaiso 
pardavėją.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA
Norėdami remontuoti ar įsigyti atsarginių dalių, kreipkitės į „IMETEC“ įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, 
susisiekdami Žaliuoju numeriu arba apsilankę interneto svetainėje.
Prietaisui taikoma gamintojo garantija.
Išsamesnės informacijos rasite pridedamame garantiniame lape. Nesilaikant šiame vadove pateiktų 
nurodymų dėl prietaiso naudojimo, priežiūros ir laikymo nustoja galioti gamintojo garantija.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




