
ALIEJAUS SPAUDIMO PRESAS ROMMELSBACHER OP700
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

1. Pagrindas
2. Valdymo mygtukai
3. Mai nimo  laido  jung s

(nugarinėje pusėje)
4. Sėklų  talpykla  su  integruotu

saugumo jungikliu
5. Sėklų talpyklos dangtelis
6. Sulenkiama  atšaka  (lovelis)  su

integruotu kai nimo elementu
7. Aliejaus išbėgimo anga
8. Aliejaus rščių anga
9. Aliejaus rščių indelis
10. Aliejaus indelis
11. Išimamas koštuvas
12. Konvejerio korpusas
13. Sraig nis  konvejeris  įprastoms

sėkloms (juodas)
14. Sraig nis  konvejeris  mažoms

sėkloms (raudonas)
15. Atskiriamas mai nimo laidas
16. Apsauginė pirš nė
17. Valymo šepetys

Įvadas

 Dėkojame, kad pasirinkote šį  aukščiausios kokybės aliejaus presą.  Prietaisas pasižymi naudojimo galimybių gausa ir  yra
nesunkiai valdomas. Norėdami ilgai džiaug s puikiai tarnaujančiu prietaisu, a džiai perskaitykite žemiau pateikiamą informaciją ir
visuomet laikykitės  instrukcijų  nurodymų.  Išsaugokite  šias instrukcijas.  Perduodami  prietaisą  tre esiems asmenims,  pridėkite  ir
instrukcijas.
Naudojimo paskir s
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Prietaisas yra skirtas aukštos  kokybės kepimo aliejui  gamin  iš įvairių  sėklų ir  riešutų (pvz.  saulėgrąžų,  sezamų, vynuogių,  linų,
aguonų, rapsų, kanapių, garstyčių, moliūgų, čijų, žemės riešutų, makadamijų riešutų, graikinių riešutų, pistacijų, migdolų ir pan.).
Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas sojų ar alyvuogių aliejui gamin . 
Prietaisas neskirtas naudo  pagal jokią kitą paskir . Nemodifikuokite prietaiso, nes jis gali pradė  kel  grėsmę Jūsų sveikatai.
Jeigu žala ar gedimai įvyksta, prietaisą naudojant ne pagal paskir , gamintojas neprisiima atsakomybės. Prietaisas neskirtas naudo
pagal komercinę paskir .
Techniniai duomenys
Junkite prietaisą k į nkamai įžemintą rozetę, įrengtą pagal galiojančius normatyvus. Rozetės srovės įtampa turėtų a k  prietaiso
naudojamą įtampą, nurodytą e ketėje. Junkite prietaisą k į kintamosios srovės lizdą.
Nominali srovės įtampa 220-240 V~ 50/60 Hz
Nominali galia Iki 650 W (variklis - 100 W, kai nimo elementas - 550 W)
Apsaugos klasė I
Elektros suvartojimas pareng es režime < 0,5 W
Maksimalaus naudojimo trukmė 20 min.
Pakuotės turinys
Išpakavę naują prietaisą, pa krinkite, ar prietaisui netrūksta detalių ir ar jis ir jo detalės nėra apgadintos.
Pakuotės medžiagos
Neišmeskite pakuotę sudarančių medžiagų – perdirbkite jas. Išrūšiuokite plas ką, popierių ir kartoną į a nkamas šiukšlių dėžes.

Plas ko ženklinimas: PE – polie lenas, 02 - PE-HD, 04 - PE-LD, PP – polipropilenas, PS – polis rolas. 
Išme mas ir perdirbimas

 Laikan s  ES  elektrinių  ir  elektroninių  atliekų  perdirbimo  direktyvos,  draudžiama  išmes  a tarnavusį  prietaisą  kartu  su
bui nėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į bui nių prietaisų surinkimo ar perdirbimo punktą. Norėdami sužino  daugiau, kreipkitės
į vie nę atliekų perdirbimo įmonę.

Saugumo taisyklės
A džiai perskaitykite naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate sukel  gaisrą
ar smarkiai susižeis , gali nukrės  elektra.
Bendrieji saugumo perspėjimai:

 Vaikai turėtų laiky s atokiau nuo prietaiso ir jo laido.
 Vaikams draudžiama naudo  prietaisą.
 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. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Laikykite pakuotės elementus, tokius kaip folijos maišeliai, toliau nuo vaikų.
 Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
 Kaskart prieš naudodami prietaisą, pa krinkite, ar nepažeistas prietaisas ir jo priedai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo

numestas arba yra pastebimai pažeistas. Tokiu atveju išjunkite prietaisą iš rozetės ir leiskite jį pa krin  specialistui.
 Laikykite mai nimo laidą taip, kad niekas negalėtų ant jo užkliū  ar netyčia patrauk  prietaiso.
 Laikykite  laidą  toliau  nuo  įkaitusių  paviršių,  aštrių  kampų  ir  mechaninių  jėgų.  Reguliariai  krinkite,  ar  laidas  nebuvo

pažeistas ir nenusidėvėjo. Pažeistas ar susipainiojęs laidas padidina elektros šoko kimybę.
 Netraukite, laikydami už laido, kai norite išjung  prietaisą iš rozetės.
 Nemerkite prietaiso pagrindo, mai nimo laido ir kištuko į vandenį, kai norite prietaisą išvaly .
 Nelaikykite prietaiso atvirame ore ar drėgnose patalpose.
 Prietaisas a nka elektrinio saugumo standartus. Jeigu pastebite prietaiso ar laido pažeidimus, tuoj pat ištraukite kištuką

iš rozetės.
 Prietaisą  taisy  turėtų  k  įgalio  specialistai.  Ne nkamai  pataisytas  prietaisas  gali  pradė  kel  grėsmę  naudotojų

sveikatai.
 Ne nkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą, negalios gamintojo garan ja.

 Dėmesio: rizikuojate susižeis !
 Išjungę prietaisą, palaukite, kol variklis visiškai sustos, ir k tada nuimkite sėklų indelio dangtelį.
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 Nekiškite pirštų ir pašalinių daiktų į sėklų indelį, aliejaus išbėgimo angą, rščių angą ar konvejerį, prietaisui veikiant.

 Dėmesio: rizikuojate susižeis  ar nusidegin !
 Naudojant prietaisą, lovelis, jo korpusas ir apa nė dalis gali įkais .
 Išjungus prietaisą, įkaitę paviršiai dar kurį laiką išliks šil .

Būkite atsargūs:
 Prietaisas skirtas naudo  ne ilgiau kaip 20 minučių iš eilės.  Praėjus šiam laikui,  leiskite prietaisui  atvės  iki kambario

temperatūros. Nesilaikant šios taisyklės, gali bū  apgadintas variklis.
 Norint išveng  sužeidimų, svarbu laiky  plaukus, rankas ir drabužius toliau nuo sėklų indelio pildymo angos ir lovelio.
 Nenaudokite prietaiso, į jį neįdėję sėklų, ilgiau kaip keletą minučių.
 Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu lovelis ar prietaiso priedai yra sugedę.
 Reguliariai krinkite, ar rščių indelis, aliejaus talpykla ir koštuvėlis nėra perpildy .
 Nepilkite skysčių į sėklų indelį, kai naudojate prietaisą.
 Naudokite k originalias gamintojo atsargines dalis. Tai galioja ir nuimamam mai nimo laidui.

Pasirinkdami naudojimo vietą:
 Padėkite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
 Nenaudokite prietaiso netoli šilumos šal nių (viryklės, atviros liepsnos ir pan.) ir vietose, kur yra degių ar sprogių skysčių

bei dujų.
 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Palikite pakankamai erdvės tarp prietaiso ir aplinkinių daiktų.
 Kaskart baigę naudo  prietaisą, išjunkite jį iš rozetės.

Integruota saugumo sistema
Prietaisas turi daugiapakopę saugumo sistemą. Ši sistema ir instrukcijų laikymasis už krina prietaiso naudojimo saugumą.

 Dangtelio užraktas: galėsite naudo  prietaisą, k dangteliui esant nkamai prijungtam prie sėklų indelio.
 Konvejerio  užrakto  mechanizmas:  galėsite  prijung  sėklų  talpyklą,  k  nkamai  užsifiksavus  konvejerio  užrakto

mechanizmui.
 Apsauga  nuo  konvejerio  užsiblokavimo:  prietaisas  turi  mechanizmą,  už krinan  konvejerio  sustojimą,  jeigu  jis

užsiblokuoja. Taip išvengiama žalos prietaisui.
 Automa nis išsijungimas:  prietaisas automa škai išsijungia, kai sėklos indelyje yra apdorojamos ir konvejeris ištuštėja.

Jeigu  automa nio  išsijungimo  funkcija  neveikia,  galite  patys  nustaty  prietaisą  pagal  srovės  įtampos  reguliavimo
instrukcijas.

 Apsauga nuo perkai mo: prietaisas turi apsaugos nuo perkai mo mechanizmą, neleisian  apgadin  variklio. Jis išjungs
variklį,  esant  perkrovai  arba  per  ilgai  naudojant  prietaisą.  Tokiu  atveju  leiskite  prietaisui  atvės  iki  kambario
temperatūros. Prietaisui atvėsus, galėsite vėl jį naudo .

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, išvalykite prietaisą ir visus jo priedus. Jei reikia, pašalinkite visas e ketes ir lipdukus. Žr.
instrukcijas skiltyje „Valymas ir priežiūra“.

Prietaiso surinkimas ir išrinkimas

 Dėmesio: rizikuojate susižeis !
 Išjungę prietaisą, palaukite, kol variklis visiškai sustos, ir k tada nuimkite sėklų indelio dangtelį.
 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, prieš surinkdami ar išrinkdami prietaisą.

 Dėmesio: rizikuojate susižeis  ar nusidegin !
 Naudojant prietaisą, lovelis, jo korpusas ir apa nė dalis gali įkais .
 Išjungus prietaisą, įkaitę paviršiai dar kurį laiką išliks šil .
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 Patraukite konvejerio užrakto mechanizmą iki atvertos spynelės simbolio.
 Kelkite lanksčią atšaką į viršų tol, kol užsifiksuos.

 Patraukite konvejerį link variklio taip, kad jis užsifiksuotų.
 Uždėkite konvejerio gaubtą virš konvejerio ir įstatykite jį.

 Laikydami už konvejerio  gaubto,  patraukite užrakto mechanizmą iki uždarytos  spynelės simbolio.  Atkreipkite dėmesį:
jeigu nesiseka uždary  gaubto, pajudinkite gaubtą pirmyn ir atgal, kad jis lengviau užsirakintų.

 Nuleiskite lanksčią atšaką žemyn taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
 Prijunkite sėklų indelį prie prietaiso. Tvirtai jį paspauskite taip, kad užsifiksuotų.
 Uždėkite dangtelį ant sėklų indelio ir spustelėkite, kad jis užsifiksuotų. Atkreipkite dėmesį: svarbu, kad dangtelis nkamai

prisitvir ntų, kitaip negalėsite įjung  prietaiso.
 Įstatykite kištuką į lizdą nugarinėje prietaiso dalyje.

Prietaiso išrinkimas
 Ištraukite kištuką iš lizdo nugarinėje prietaiso dalyje.
 Nuimkite sėklų indelio dangtelį.

 Pakreipkite sėklų indelio kairę pusę link lanksčios atšakos, kad indelis atsiskirtų.
 Išimkite sėklų indelį, patraukdami jį į viršų.

Dėmesio: išimkite sėklų indelį, k jeigu jis yra tuščias. Apa nė sėklų talpyklos anga nėra uždaryta.
 Pastumkite konvejerio užrakto mechanizmą iki atvertos spynelės simbolio.
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 Pakelkite lanksčią atšaką į viršų taip, kad ji užsifiksuotų.

 Atskirkite konvejerio gaubtą ir konvejerį nuo pagrindo korpuso.
 Atskirkite konvejerį nuo konvejerio gaubto.

Dėmesio: naudojant prietaisą, konvejeris, konvejerio gaubtas ir apa nė lanksčios atšakos dalis smarkiai įkaista. Prieš išrinkdami šias
detales, leiskite joms atvės . Naudokite kartu parduodamą pirš nę, kad jas nuimtumėte.

Valdymo mygtukai

Prietaisas turi lengvai naudojamus mygtukus:
1. ON/OFF mygtukas su lempute

 Jeigu lemputė dega ar žybsi raudonai, tai reiškia, kad prietaisas kaista.
 Jeigu lemputė lėtai žybsi raudonai, įsijungė pauzės režimas.
 Jei lemputė dega žaliai, prietaisas pradėjo darbą.
 Jei lemputė greitai žybsi žaliai, įsijungė kryp es pakei mas.
 Jeigu lemputė pakaitomis žybsi žaliai ir raudonai, įvyko gedimas.

2. Sraig nio konvejerio kryp es pakei mas
3. Darbo pradžios / pauzės mygtukas

Tinkamo sraig nio konvejerio parinkimas
Prietaisas  turi  du  skir ngus  sraig nius  konvejerius.  Tai  reiškia,  kad  galėsite  spaus  aukštos  kokybės  aliejų  ne  k  iš  įprastai
naudojamų sėklų ir riešutų, pvz. moliūgų, žemės riešutų ar pistacijų, bet ir mažų sėklų, tokių kaip čijų.

 Standar nis sraig nis konvejeris su juodu sandarinimo žiedu puikiai nka visoms aliejinių 
augalų sėkloms. Specialus priekinis sraigto dizainas leis lengvai sutraišky  ir apdoro  sėklas.

 Papildomas sraig nis konvejeris yra op mizuotas mažesnėms sėkloms ir pažymėtas raudonu 
sandarinimo žiedu. Jis puikiai nka mažoms ir kietoms sėkloms. Šis konvejeris yra siauresnis, 
taigi vienu metu bus apdirbama mažiau sėklų. Tai už krina op malų aliejaus išgavimą, 
suvartojant mažiau elektros energijos ir palaikant žemą temperatūrą.

Naudojimas
 Dėmesio: rizikuojate susižeis !
 Išjungę  prietaisą,  palaukite,  kol  variklis  visiškai  sustos,  ir  k  tada  nuimkite  sėklų  indelio

dangtelį.
 Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į sėklų indelį, aliejaus angą, rščių angą ar sraig nį konvejerį, prietaisui veikiant.

 Dėmesio: rizikuojate susižeis  ar nusidegin !
 Naudojant prietaisą, lovelis, jo korpusas ir apa nė dalis gali įkais .
 Išjungus prietaisą, įkaitę paviršiai dar kurį laiką išliks šil .

A. Paruošimas naudo
 Įsi kinkite, kad prietaisas yra nkamai surinktas. Žr. skil  „Prietaiso surinkimas“.
 Įstatykite abu indelius į tam skirtas angas.
 Prijunkite dangtelį ir uždarykite.

B. Įjungimas ir išjungimas
Įjunkite prietaisą:
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 Padėkite abu surinkimo indelius po tam skirtomis angomis. Įjunkite prietaisą į rozetę. Prietaisui
įsijungus, pasigirs trumpas pyptelėjimas.

 1 žingsnis: paspauskite ON/OFF mygtuką.
 2 žingsnis: paspauskite START/PAUSE mygtuką. Atkreipkite dėmesį: jeigu atliksite šiuos veiksmus

vieną po kito, prietaisas automa škai įsijungs.
 Prietaisui šylant, lemputė greitai žybsės raudonai. Įkai nimo laikas priklauso nuo esamos

temperatūros.
 Prietaisui įkaitus, prietaisas automa škai pradės veik . Lemputė visą laiką degs žaliai.
 Jeigu atliksite k 1 žingsnį, prietaisas įkais ir lemputė visą laiką degs raudonai. Prietaisas automa škai

neįsijungs. Galėsite įjung  prietaisą, paspausdami START/PAUSE mygtuką. Jei nepaspausite
START/PAUSE mygtuko per 5 minutes, prietaisas išsijungs.

Prietaiso sustabdymas:

 Naudodami prietaisą, krinkite, kad abu indeliai ir koštuvėlis netaptų perpildy .
 Paspauskite START/PAUSE mygtuką, kad sustabdytumėte prietaisą. Lemputė lėtai žybsės raudonai.
 Galėsite iš naujo įjung  prietaisą, dar kartą paspausdami START/PAUSE mygtuką. Atkreipkite dėmesį: jeigu iš naujo 

nepaleisite prietaiso per 5 minutes, jis automa škai išsijungs.
Prietaiso išjungimas:

 Apdorojus sėklas ir ištuštėjus sėklų indeliui bei konvejeriui, prietaisas automa škai išsijungs. Lemputė lėtai žybsės 
raudona šviesa.

 Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Atkreipkite dėmesį: jeigu neišjungsite prietaiso per 5 minutes, 
spustelėdami ON/OFF mygtuką, jis automa škai išsijungs, indelyje pasibaigus sėkloms.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

C. Sraig nio konvejerio bloko pašalinimas
Naudojant prietaisą, per dideli, per kie  ar per drėgni maisto produktai gali užsiblokuo  ar užstrig  sraig niame konvejeryje. 
Konvejeriui užsiblokavus, jis automa škai sustos. Jeigu naudojamos sėklos yra per didelės, konvejeris veiks, tačiau nebus 
spaudžiamas aliejus.

 Norėdami pašalin  sėklų indelio bloką, išjunkite prietaisą ir jį pakreipkite. Sudėkite ingredientus
į nkamą talpyklą ir susmulkinkite, prieš tęsdami aliejaus spaudimą. 

 Jei užsiblokavo sraig nis konvejeris, paspauskite priešingos kryp es funkciją bent 5 sekundes.
Prietaisas įsijungs. Konvejeris pradės suk s prieš laikrodžio rodyklę, pašalindamas
užsiblokavimo priežas . Laikykite mygtuką paspaustą. Nesijaudinkite, jeigu girdite tarškėjimą, -
tai visiškai normalu. Lemputė greitai žybsės žalia šviesa.

 Jeigu atleisite ON/OFF mygtuką, prietaisas sustos. Galėsite įjung  START/PAUSE mygtuką, kad
pa krintumėte, ar užsiblokavimo priežas s pasišalino.

 Jei bloko nepavyksta pašalin  aukščiau aprašytais metodais, išjunkite prietaisą iš rozetės ir
išimkite ingredientus. Atverkite sraig nio konvejerio korpusą, išrinkite konvejerį ir jį išvalykite.
Pašalinkite pašalinius daiktus.

 Pašalinę bloko priežas , galite tęs  aliejaus spaudimą.

6



Atkreipkite dėmesį: jeigu užstringa sraig nis konvejeris, gali bū , kad ingredientai yra per drėgni. Tokiu atveju džiovinkite sėklas 60 
°C-80 °C orkaitėje 2-3 valandas. Paskirstykite sėklas plonu sluoksniu ant kepimo padėklo ir padėkite jį ant vidurinės orkaitės 
lentynos.

Valymas ir priežiūra

 Dėmesio: rizikuojate susižeis !
 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš jį valydami.
 Nemerkite prietaiso pagrindo ir kištuko į vandenį. Neplaukite šių detalių po tekančiu vandeniu.

 Dėmesio: rizikuojate susižeis  ar nusidegin !
 Naudojant prietaisą, lovelis, jo korpusas ir apa nė dalis gali įkais .
 Išjungus prietaisą, įkaitę paviršiai dar kurį laiką išliks šil .

Atkreipkite dėmesį: ne nkamai ir/ar nereguliariai valant prietaisą, gali pradė  formuo s pelėsis.
 Baigę naudo  prietaisą, leiskite prietaisui ir jo priedams atvės . Gerai nuvalykite prietaisą, kad ant jo nesikauptų produktų

likučiai.
 Jei ant prietaiso sukietėjo produktų likučiai taip, kad negalite atlaisvin  sraig nio konvejerio, galite naudo  plaukų 

džiovintuvą, kad atsargiai juos atšildytumėte. Šiluma a rpins produktus, taigi bus lengviau juos pašalin . Taip pat galite 
nuim  sraig nį konvejerį su jo gaubtu į karštą vandenį ir palik  a rp .

 Prietaiso detalės nėra pritaikytos plovimui indaplovėje.
 Nuimkite visas nuimamas detales nuo pagrindo.
 Nuvalykite pagrindą sudrėkintu skudurėliu, paskui sausai nuvalykite.
 Plaukite prietaiso priedus šiltame vandenyje, naudodami indų ploviklį. Naudokite kartu parduodamą valymo šepe , kad 

išvalytumėte visus kampus, kraštus ir siaurus plyšelius.
 Surinkite prietaisą, k visoms detalėms išdžiūvus.
 Dėmesio: nenaudokite ėsdinančių priemonių, rpiklių ir aštrių daiktų.
 Dėmesio: nenaudokite garų srovės prietaisui valy .
 Atkreipkite dėmesį: jeigu sraig nio konvejerio žiedas yra nusidėvėjęs ar pažeistas, pakeiskite jį nauju, kad prietaisas 

nkamai veiktų. Galite įsigy  atsarginį žiedą, kreipdamiesi į gamintoją ar jo atstovą. Sandarinimo žiedas – naudojant 
prietaisą nusidėvin  detalė, taigi jai netaikoma gamintojo garan ja.

Informacija apie prietaiso naudojimą
 Šis prietaisas leis Jums namuose paruoš  aukštos kokybės aliejų. Sveikas, namuose paruoštas aliejus iš sėklų ir riešutų 

puikiai ks subalansuotai dietai. Šviežias aliejus – taip pat natūralios kosme kos pagrindas.
 Presas naudoja šalto spaudimo procedūrą. Tai reiškia, kad skonis, vitaminai ir maisto medžiagos yra išsaugomi.
 Naudokite k didelio aliejaus procento sėklas ir riešutus.
 Nenaudokite didesnių ingredientų kaip žemės riešutai. Jei reikia, susmulkinkite produktus peiliu, kad jie būtų geriau 

apdirbami. Labai mažos dalelės, tokios kaip riešutų dulkės, gali užblokuo  sraig nį konvejerį. Jeigu smulkinate riešutus ar 
sėklas trintuvu, rekomenduojame atsijo  mažiausias daleles, prieš spaudžiant aliejų.

 Prieš sudėdami ingredientus, įsi kinkite, kad juose nėra pašalinių daiktų, tokių kaip nedideli akmenukai ar pan.
 Naudojamos sėklos ir riešutai turėtų bū  pakankamai išdžiūvę. Prieš spaudžiant aliejų, rekomenduojame palaiky  juos 2-3

valandas orkaitėje 60°C - 80°C temperatūroje. Idealiu atveju sudėkite riešutus / sėklas, kol jie tebėra šil . Padėkite sėklas 
ir riešutus saugo  sandariuose induose.

Patarimas: pradėkite nuo nedidelio ingredientų kiekio, kad pa krintumėte jų kokybę ir drėgnumą.
Patarimas: naudokite graikinius riešutus, kurie prieš tai buvo labai ilgai džiovin  (geriausia – džiovintuve, 50 °C temperatūroje 24 
val.), arba rinkitės praėjusio sezono riešutus.

 Prietaisas nepritaikytas sojų pupelėms ar alyvuogėms spaus .

Trikdžių šalinimas
Problema Sprendimas

Nepavyksta įjung  prietaiso.  Pa krinkite, ar užsifiksavo užrakto mechanizmas.

 Pa krinkite, ar prietaisas yra nkamai įjungtas į rozetę.

 Pa krinkite rozetę, į ją įjungdami kitą prietaisą.

 Pa krinkite,  ar  nepažeistas  mai nimo  laidas  ar  kištukas.  Jeigu  šios  detalės  yra
pažeistos, nenaudokite prietaiso.
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 Prietaisas kaista. Prietaisui kaistant, lemputė žybsės arba degs raudonai.

 Įsi kinkite,  kad prietaisas  yra  nkamai  surinktas.  Jei  reikia,  išrinkite  ir  iš  naujo
surinkite prietaisą.

 Pa krinkite,  ar  dangtelis  yra  nkamai  prijungtas  prie  sėklų  talpyklos.  Tvirtai
spustelėkite dangtelį.

 Pa krinkite,  ar  veikia  mikrojungiklis  viršu nėje  nugarėlės  pusėje.  Išvalykite
jungiklį.

 Jeigu  labai  ilgai  naudojote  prietaisą,  galėjo  suveik  apsaugos  nuo  perkai mo
mechanizmas. Leiskite prietaisui atvės .

Naudojamas prietaisas sustoja.  Pa krinkite, ar ingredientai neblokuoja sraig nio konvejerio. Taip gali atsi k , jei
ingredientai  yra  per  dideli,  per  kie  ar  per  drėgni.  Jei  reikia,  pašalinkite
užsiblokavimo priežas , kaip aprašyta aukščiau instrukcijose.

 Gali bū , kad sėklų indelis yra tuščias. Sraig niame konvejeryje nėra pakankamai
ingredientų. Prietaisas automa škai sustos po 1 minutės.

 Pa krinkite, ar indelyje yra pakankamai ingredientų ir ar jis nėra užsikimšęs. Jei
reikia, papildykite ingredientų talpyklą ir iš naujo įjunkite prietaisą.

 Pa krinkite,  ar  dangtelis  yra  nkamai  pritvir ntas  prie  sėklų  indelio.  Tvirtai
spustelėkite dangtelį.

 Jeigu  labai  ilgai  naudojote  prietaisą,  galėjo  suveik  apsaugos  nuo  perkai mo
mechanizmas. Leiskite prietaisui atvės .

Ištuštėjus sėklų talpyklai, prietaisas
nesustoja.

 Prietaisas  nebuvo  pritaikytas  Jūsų  namuose  ekiamos  elektros  srovei.  Žr.
instrukcijas žemiau esančioje skiltyje.

Prietaisas veikia labai garsiai.  Įsi kinkite, kad prietaisas buvo nkamai surinktas.

 Tarp ingredientų yra pašalinių daiktų. Pašalinkite juos ir iš naujo įjunkite prietaisą.

 Variklio  ir/ar  konvejerio  skleidžiami  garsai  priklauso  nuo ingredientų  po.  Gali
bū ,  kad  ingredientai  yra  per  drėgni.  Išdžiovinkite  juos  orkaitėje.  Jeigu
ingredientai yra per dideli, susmulkinkite juos.

 Jei  plovėte  prietaisą  indų  plovikliu,  tarp  sandarinimo  žiedo  ir  korpuso  gali
susidary  trin s. Užpilkite lašelį aliejaus ant sandarinimo mechanizmo.

 Jeigu  konvejeris  užsiblokavo  ir  bandėte  pašalin  bloką,  naudodami  priešingos
kryp es  funkciją,  gali  pasigirs  specifiniai  garsai.  Nesijaudinkite,  tai  prietaisui
nepakenks.

Aliejus  nespaudžiamas  /  liekate
nepatenkin  rezultatais.

 Įsi kinkite, kad naudojate nkamą sraig nį konvejerį. Jei reikia, pakeiskite jį kitu.

 Pa krinkite,  ar  užsiblokavo  sraig nis  konvejeris  ar  jo  gaubtas.  Nuimkite  abi
detales ir jas išvalykite.

 Pa krinkite,  ar  konvejerio  neužkimšo  ingredientai,  kurie  yra  per  daug  drėgni.
Nuimkite konvejerį ir jį išvalykite. Išdžiovinkite ingredientus orkaitėje.

 Ingredientai,  kuriuos  naudojate,  turi  nepakankamai  didelę  procen nę  dalį
aliejaus. Naudokite sėklas ar riešutus su didesniu aliejaus kiekiu.

Nepavyksta prijung  sėklų indelio. Pa krinkite,  ar  užrakto  mechanizmas  yra  paslinktas  iki  užrakintos  spynelės  simbolio.
Pajudinkite konvejerio korpusą, kad nkamai jį užrakintumėte.

Nepavyksta  lengvai  nuim
sraig nio konvejerio.

Pašaliniai daiktai blokuoja sraig nį konvejerį. Pašalinkite juos.

Srovės įtampos reguliavimas: automa nio išsijungimo funkcijos aktyvavimas
Norint  aktyvuo  automa nio  išsijungimo  funkciją,  gali  reikė  nustaty  prietaiso  elektros  įtampą  pagal  ekiamos  srovės
parametrus. Jeigu prietaisas automa škai išsijungia, jam ištuštėjus ir nenaudojant 1 minutę, Jums nieko reguliuo  nereikia.

 Tinkamai surinkite prietaisą ir įjunkite jį į rozetę.

 Labai  greitai  (per  3  sekundes  nuo  įjungimo)  paspauskite  žemiau  parodytą  mygtukų  kombinaciją.  Atlikite  tai  per  5
sekundes. Jei nepavyksta iš pirmo karto, pakartokite.
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1 žingsnis Paspauskite 2 kartus
2 žingsnis Paspauskite 2 kartus
3 žingsnis Paspauskite 2 kartus
4 žingsnis Paspauskite 1 kartą
5 žingsnis Paspauskite 1 kartą
6 žingsnis Paspauskite 1 kartą

 Įsijungus elektros įtampos reguliavimo programai, pasigirs pyptelėjimas. Lemputė žybsės raudonai. Prietaisas kais.

 Prietaisui įkaitus iki naudojimo temperatūros, jis pradės veik . Lemputė degs žaliai.

 Po maždaug 2 minučių prietaisas sustos. Įtampos sureguliavimas sėkmingai atliktas.

 Įsižiebs raudona lemputės šviesa.

 Atkreipkite dėmesį: jei įtampos sureguliavimas nepavyko, išjunkite prietaisą iš rozetės ir palikite bent vieną minutę. Tada
pabandykite iš naujo. Jei reikia, leiskite prietaisui visiškai atvės . Jei vis ek nepavyksta nustaty  automa nio išsijungimo
funkcijos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Ši funkcija nekelia saugumo pavojų. Tai k vienas iš OP 700 modelio funkcinių patogumų.
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