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Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS prietaisą.

Aukščiausios kokybės standartus a nkan  technologija, dizainas ir veikimo principai

už krina ilgą ir pa kimą prietaiso tarnavimą.

Sudedamosios dalys
A. Variklio pagrindas

B. Indelis

C. Sulčių spaudimo rankenėlė

D. Koštuvėlis

E. Spaudimo kūgis

F. Apsauga nuo lašėjimo

Saugumo taisyklės
 A džiai  perskaitykite  naudojimo  instrukcijas,  prieš  įjungdami  prietaisą.  Išsaugokite  jas,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuo .

Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

 Prieš naudodami prietaisą, nuvalykite visas su maistu besiliečiančias prietaiso detales, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), neįgalieji ir žmonės, kuriems trūksta reikiamos pa r es ir žinių, prietaisu naudo s gali k prieš tai

nkamai  apmoky  arba  prižiūrimi  už  juos  atsakingų  asmenų.  Prietaiso  naudotojai  turėtų  gerai  supras  grėsmes,  kylančias

naudojan s prietaisu. 

 Vaikai neturėtų valy  ir prižiūrė  prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, baigę darbą, prieš keisdami prietaiso priedus ir judančias detales, taip pat prieš

prietaisą surinkdami, išrinkdami ar valydami.

 Jei  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  pakeiskite  jį  nauju.  Nuneškite  prietaisą  į  ar miausią  įgaliotą  techninio  aptarnavimo  centą.

Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso, nes galite susižeis .

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi nkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose ekiamos

elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintą elektros lizdą (bent 10 A).

 Turėtumėte galė  lengvai įstaty  kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Prietaiso  naudojimo vieta  turėtų  bū  švari  ir  gerai  apšviesta.  Naudodami  prietaisą  tamsiose,  netvarkingose  vietose,  rizikuojate

susižeis .

 Naudokite ir laikykite prietaisą ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeis .

 Suskilinėjus prietaiso korpuso apdailai, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs ant grindų, jeigu jis yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nenaudokite prietaiso laido prietaisui kel , neš  ar ištrauk  iš rozetės.

 Neleiskite, kad elektros laidas susipainiotų arba būtų prispaustas.

 Reguliariai krinkite elektros laido būklę. Jei jis yra pažeistas ar susivyniojęs, padidėja elektros šoko rizika.

 Prietaisas nepritaikytas naudo  atvirame ore.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas prietaiso laidas.

 Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.

 Neleiskite prietaisui pasileis  be priežiūros.
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Naudojimo ir priežiūros patarimai
 Kaskart prieš pradėdami naudo  prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai pritvir n  jo priedai. 

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Nenaudokite pasvirusio prietaiso ir jo neapverskite.

 Nejudinkite ir neapverskite naudojamo ar į rozetę įjungto prietaiso.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionalam ar komerciniam naudojimui.

 Laikykite  prietaisą  vaikams,  sutrikusių  fizinių,  ju minių  ar  pro nių  gebėjimų  asmenims  ir  žmonėms,  kuriems  trūksta  reikiamos

pa r es ar žinių, nepasiekiamoje vietoje.

 Nesilaikant instrukcijų nurodymų ir ne nkamai naudojant prietaisą, gamintojo garan ja negalioja. 

Prieš pradedant naudo
 Įsi kinkite, kad nuėmėte visus pakuotės elementus.

 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, išvalykite visas su maistu besiliečiančias detales, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

Naudojimas
 Prieš įjungdami kištuką į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

 Perpjaukite citrusinius vaisius, kuriuos norite išspaus , per pusę.

 Padėkite s klinę po apsaugos nuo lašėjimo vožtuvu.

 Įjunkite prietaisą, paspausdami žemyn sulčių spaudimo rankenėlę, prieš tai padėję citrusinio vaisiaus puselę ant sulčiaspaudės kūgio.

 Norėdami nutrauk  darbą, esiog nustokite spaudę kūgį.

 Norėdami ištuš n  indelį, nuimkite sulčiaspaudės kūgį ir koštuvą. 

Atkreipkite dėmesį: jeigu spaudžiate didelį sulčių kiekį, reikės reguliariai išvaly  filtrą ir pašalin  vaisių minkš mą.

Baigę naudo  prietaisą:

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Išvalykite prietaisą.

Valymas  

 Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Nuvalykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu. Galite naudo  ir keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite valytas vietas.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nių ar bazinių valymo priemonių, baliklių ar ėsdinančių valiklių prietaisui valy .

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančio vandens srove.

 Patariame reguliariai valy  prietaisą ir pašalin  maisto likučius.

 Nepakankamai  reguliariai  valydami  prietaisą,  galite  pažeis  jo  paviršių.  Prietaisas  gali  tap  nesaugus  naudo ,  gali  pastebimai

sutrumpė  jo tarnavimo laikas.

 Galite plau  šias prietaiso detales šiltame muiliname vandenyje arba indaplovėje, nustatę švelnaus valymo programą:

o Indelį;

o Sulčių spaudimo kūgį;

o Koštuvėlį.

 Prieš surinkdami valytas prietaiso detales, gerai jas išdžiovinkite. Surinkę prietaisą, galite padė  jį saugo . 

Gedimai ir trikdžių šalinimas  

Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink  ar taisy  prietaiso, nes

tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas ir perdirbimas

Prietaiso  pakuotę  sudarantys  elementai  yra  pakarto nai  perdirbami.  Išrūšiuokite  ir  išmeskite  kiekvienos  rūšies  medžiagas  į  nkamas

šiukšliadėžes.

Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavęs prietaisas turėtų bū  išmetamas specialiame elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punkte.

Prietaisas a nka 2006/95/EC (žemos įtampos), 2004/108/EC (elektromagne nio suderinamumo), 2011/65/EC (riboto pavojingų medžiagų

naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) ir 2009/125/EC (ekologiško energiją naudojančių prietaisų dizaino) direktyvas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


