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NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

A džiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, prieš įjungdami prietaisą. Išsaugokite

jas,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .  Nesilaikydami instrukcijų  nurodymų,

rizikuojate susižeis .

Saugumo patarimai ir perspėjimai
 Prieš naudodami prietaisą, išvalykite visas su maistu besiliečiančias dalis taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“. 

 Prietaisą draudžiama naudo  vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 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.

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

 Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės, baigę juo naudo s, prieš keisdami jo priedus ar judančias

detales, taip pat kai prietaisą surenkate, išrenkate ar valote.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas besisukan s sietelis arba jeigu yra suskilęs apsauginis kamštelis.

 Jei  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  reikės  pakeis  jį  nauju.  Nuneškite  prietaisą  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo  centrą.

Nemėginkite išrink  ir taisy  prietaiso savarankiškai, nes galite susižeis .

 Prieš  jungdami prietaisą į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje nurodyta srovės  įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintas rozetes, kuriose įrengtas bent 10 A saugiklis.

 Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas lengvai telpa į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite adapterių.
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 Naudokite  prietaisą  švarioje,  gerai  apšviestoje  vietoje.  Naudodami  prietaisą  tamsiose,  netvarkingose  patalpose,

rizikuojate susižeis .

 Naudokite ir laikykite prietaisą ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Įtrūkus prietaiso korpusui, ištraukite jo kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.

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

 Nenaudokite prietaiso laido jam perneš  ar kilno . Norėdami išjung  prietaisą, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą.

 Įsi kinkite, kad laidas nėra susipainiojęs ar užstatytas.

 Reguliariai krinkite, ar laidas nėra pažeistas. Jei prietaiso laidas yra pažeistas, nenaudokite prietaiso.

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

 Neleiskite prietaisui pasileis  ir veik  be priežiūros.

 Nelieskite judančių veikiančio prietaiso detalių. 

Naudojimo ir priežiūros taisyklės
 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai pritvir n  jo priedai. 

 Nenaudokite prietaiso, jeigu prie jo prijung  sugedę priedai. Tuoj pat juos pakeiskite.

 Nejunkite tuščio prietaiso.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Neviršykite rekomenduojamos darbo trukmės.

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam 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.

 Įsi kinkite, kad prietaiso ven liacinėse grotelėse nesusikaupė daug dulkių ar nešvarumų ir neįkrito pašalinių daiktų.

 Reguliariai  krinkite,  ar prietaisas  gerai  veikia.  Įsi kinkite,  kad judančios  prietaiso detalės  yra nkamai išlygiuotos ir

neužsikišusios.  Įsi kinkite,  kad  prietaiso  detalės  nėra  sulūžusios  ar  kitaip  apgadintos.  Tik  taip  už krinsite  nkamą

prietaiso veikimą.

 Norėdami įstum  prietaisą į maisto kaklelį, tam naudokite specialų grūstuvėlį. Nekiškite maisto pirštais ar kitais įrankiais.

 Nepalinkite nenaudojamo prietaiso įjungto į rozetę. Taip sutaupysite elektros energijos, be to, prietaisas tarnaus ilgiau.

 Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutę iš eilės.

 Nenaudokite prietaiso ledukams, šaldy ems produktams ar produktams su kaulais apdoro .

Priežiūra  
 Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai.  Sugedusias detales leiskite keis  k originaliomis gamintojo atsarginėmis

dalimis ar priedais.

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

Sudedamosios dalys  
1. Korpusas

2. Valdymo mygtukas

3. Apsauginis užraktas

4. Sulčių išbėgimo anga

5. Skyrelis minkš mui

6. Filtras su mikroašmenimis

7. Dangtelis ir maisto kaklelis

8. Grūstuvėlis

9. Sulčių indelis

Prietaisas turi apsauginį mechanizmą, neleisian  naudo  prietaiso, prietaiso detalėms esant ne nkamai surinktoms.

Surinkimas
Surinkite prietaisą ant stabilaus, plokščio ir švaraus paviršiaus. Taip neleisite prietaisui nuslys  ir nukris .

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, perplaukite ir nusausinkite visas jo detales, išskyrus pagrindinį korpusą, kaip aprašyta skiltyje
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„Valymas“.

1. Įstatykite minkš mo skyrelį (5) į pagrindinį korpusą (1), išlygiuodami sulčių angą (4) ir ertmę pagrindiniame korpuse.

2. Įdėkite filtrą (6) į vietą, paspausdami jį žemyn ir sukdami tol, kol jis lps į variklio veleną.

3. Uždėkite dangtelį (7) ir pasukite taip, kad jis gerai užsifiksuotų.

4. Įdėkite grūstuvėlį (8) į vietą.

5. Prijunkite apsauginį užraktą (3) prie dangtelio ir jį uždarykite (2 pav.).

Įsi kinkite, kad visos prietaiso detalės tvirtai laikosi.

Naudojimas
Prietaisas sukurtas vaisių ir daržovių (išskyrus mažai sul ngų) sul ms spaus . 

 Panaudoję prietaisą ilgiau nei 4 minutes be pertraukos, leiskite jam atvės  iki kambario temperatūros, kad jis neperkaistų.

Keturios minutės – maksimali nepertraukiamo prietaiso naudojimo trukmė.

 Niekada nekiškite medinių, plas kinių, s klinių, metalinių ar pan. daiktų į maisto kaklelį, k grūstuvėlį.

 Nenaudokite  sulčiaspaudės,  jeigu  pažeistas  jos  filtras.  Taip  pat  nenaudokite  prietaiso,  jeigu  pastebėjote  paviršiaus

įtrūkimą ar kitą gedimą.

1. Prieš įjungdami kištuką į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

2. Surinkite prietaisą, kaip aprašyta skiltyje „Surinkimas“. Įsi kinkite, kad jis yra gerai surinktas.

3. Paruoškite vaisius, vadovaudamiesi skil es „Naudojimo patarimai“ nurodymais.

4. Įsi kinkite, kad valdymo mygtuku pasirinkta „0“ padė s, ir įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

5. Padėkite indelį prie sulčių išbėgimo angos (4) ir valdymo mygtuku (2) pasirinkite pageidaujamą padė .

6. Įdėkite vaisius ir daržoves, kurių sul s norite išspaus , į maisto kaklelį (7) ir paspauskite žemyn grūstuvėliu (8).

 Sudėkite vaisius ir daržoves, varikliui esant įjungtam.

 Labai smarkiai nespauskite grūstuvėlio, nes gali suprastė  sulčių kokybė, be to, gali nusto  veikęs filtras.

 Baigę darbą, palikite variklį veik  dar keletą sekundžių, kad galėtumėte perkoš  sul s.

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

7. Baigę spaus  sul s, valdymo mygtuku (2) pasirinkite OFF padė  (0) ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Sultys bus skaniausios ir jose bus daugiausiai vitaminų, jeigu išgersite jas iš karto išspaudę. Jei norite, kad sultys išliktų

skanios dar porą valandų, kartu su spaudžiamais vaisiais įdėkite vieną ar dvi citrinas.

Naudojimo patarimai
 Nuplaukite visus vaisius ir daržoves, kuriuos ke nate naudo . Jei reikia, galite juos supjausty , kad jie lengviau lptų į

sulčiaspaudės maisto kaklelį.

 Pašalinkite kauliukus iš vyšnių, abrikosų, slyvų, persikų ir pan.

 Nulupkite apelsinų, citrinų, kivių, mandarinų, melionų, burokėlių ir pan. odeles.

 Pašalinkite agurkų, melionų, arbūzų ir pan. sėklas.

 Pašalinkite ananasų šerdį.

 Špinatams,  pomidorams,  lapiniams  burokėliams,  svogūnams,  paprikoms,  salotoms,  braškėms,  kriaušėms,  obuoliams,

morkoms ir petražolėms nereikia jokio specialaus paruošimo.

 Kai kurie vaisiai ir daržovės nėra nkami sulčių ruošimui, nes juose yra mažai skysčių (pvz. bananai, avokadai, gervuogės,

baklažanai ir pan.).

Baigus naudo
 Išjunkite prietaisą, valdymo mygtuku (2) pasirinkdami 0 padė .

 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.
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 Galite plau  šias prietaiso detales indaplovėje, nustatę švelnaus valymo programą:

o Grūstuvėlį;

o Apsauginį dangtelį;

o Išimamą filtrą;

o Filtro laikiklį;

o Minkš mo surinkimo skyrelį;

o Sulčių indelį.

 Galite plau  visas prietaiso detales, išskyrus variklio korpusą, po vandens srove, naudodami indų ploviklį ar kitą valymo

priemonę.

 Nevalykite filtro, naudodami aliuminio šveistukus ar kitus metalinius įrankius.

 Gerai išvalykite indų ploviklio likučius iš detalių, galinčių lies s prie maisto.

 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 2014/35/EU (žemos įtampos), 2014/30/EU (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


