
SPRAGĖSIŲ GAMINIMO APARATAS ZYLE
BIGPOPCORN

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote „Zyle“ kukurūzų spragėsių aparatą. Prieš naudodamiesi prietaisu, a džiai perskaitykite šias instrukcijas.

Saugumo perspėjimai
1. NEMERKITE prietaiso ar jokių jo dalių į vandenį į vandenį. Nenaudokite ar  vandens.
2. NELEISKITE, kad ant prietaiso patektų vandens. Naudokite jį k uždarose patalpose.
3. NEVALYKITE įkaitusio prietaiso. Nenaudokite valymui abrazyvinių švei klių, s prių valiklių, rūgščių ir kt.
4. NEPALIKITE veikiančio prietaiso be priežiūros.
5. Atjunkite iš el. nklo lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valydami. Leiskite atvės .
6. Nenaudokite prietaiso, jei jo mai nimo laidas ar kištukas pažeistas. Kreipkitės į servisą.
7. Neplaukite jokių prietaiso dalių indaplovėje.
8. Tai nėra žaislas, neleiskite vaikams žais  su prietaisu, prižiūrėkite vaikus,  kai prietaisas naudojamas netoliese. Laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje.
9. Prietaisas nėra skirtas naudo  asmenims su fizine, psichine, ju mine negalia.
10. NELIESKITE viršu nio prietaiso dangtelio ar vidinių jo detalių, prietaisui tebeveikiant arba esant dar neatvėsusiam.
11. Prietaisui sugedus, NEMĖGINKITE patys jo išardy .
12. Laikykite prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių, skystų ar sprogių medžiagų.
13. Prietaisui veikiant, NEUŽDENKITE jo oro cirkuliacijos angų.
14. Laikykite dureles uždarytas prietaisui veikiant.
15. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų, išorinių laikmačių ir nuotolinio valdymo pultelių.
16. Nepalikite prietaiso veikiant, kai spragėsiai bus paruoš .
17. Prieš kiekvieną naudojimą pa krinkite, ar prietaise nėra pašalinių daiktų.

Prieš pradedant naudo
1. Išvalykite prietaiso vidų ir visas su maistu besiliesiančias dalis drėgna šluoste ar kempinėle, o tuomet kruopščiai nusausinkite.

Nenaudokite jokių abrazyvinių švei klių, aštrių valiklių ir kt.
2. Įsi kinkite, kad spraginimo indas nkamai įtvir ntas prietaise.
3. Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, toliau nuo vandens.
4. Pasiruoškite kukurūzų branduolius, dubenėlį ir reikalingus priedus.

Naudojimas
1. Pa krinkite, ar prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose ekiamos srovės įtampa.
2. Įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
3. Įkiškite prietaiso kištuką į el. nklo lizdą.
4. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veik  laisva eiga 3–5 min., kol prietaisas nkamai užkais.
5. Išjunkite prietaisą.
6. Pripilkite pridėtą aliejaus matavimo šaukštą jūsų mėgstamo aliejaus. Aliejų supilkite šaukštu.
7. Pridėkite kukurūzų matavimo šaukštu kukurūzų branduolių.
8. Įjunkite prietaisą ir uždarykite dureles. Kukurūzai bus pradė  spragin .
9. Kai spraginimas bus baigtas, pasukite raudoną rankenėlę, kad išbertumėte spragėsius.
10. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.

DĖMESIO: jeigu  pakarto nio  naudojimo metu iš prietaiso  sklinda specifinis  kvapas ir  jis  rūksta,  to priežas s gali  bū
susikaupę neišvaly  riebalai. Pasirūpinkite po kiekvieno naudojimo išvaly  spraginimo talpyklą. 
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Valymas ir priežiūra:
 Įsi kinkite, kad prieš valymą prietaisas yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš el. nklo.
 Leiskite prietaisui pilnai atvės  prieš kiekvieną valymą.
 Valykite prietaiso vidų ir išorę k su lengvai sudrėkinta neabrazyvine kempinėle, šluoste ar rankšluosčiu. Po to nusausinkite

sausa šluoste.
 Išimkite spraginimo talpyklą k prietaisui esant išjungtam ir kištukui ištrauktam iš el. nklo. Atlaisvinkite laikiklius, kad

išimtumėte talpyklą.
 Norėdami spraginimo talpyklą išplau , pripildykite 2/3 karštu vandeniu su muilu. Palaukite 15–20 min., kol riebalai atmirks

(laikas gali skir s). Išpilkite vandenį. Esant reikalui patrinkite su švelnia kempinėle ir perskalaukite. Kruopščiai nusausinkite.
DĖMESIO:  niekada  neįmerkite  viso  prietaiso  į  vandenį  ar  jokį  kitą  skys  ir  neplaukite  prietaiso  po  vandens  srove.
Neplaukite indaplovėje. Dalis valykite k rankomis ir taip, kaip aprašyta aukščiau.

Techninės specifikacijos:
 Įtampa: 220–240 V.
 Dažnis: 50/60 Hz.

 Galia: 310 W
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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