
* Prietaiso specifikacijos gali būti keičiamos 
be išankstinio perspėjimo.

LĖTAEIGĖ SULČIASPAUDĖ 

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, 
dėl savo pačių saugumo perskaitykite 
visas naudojimo instrukcijas

Išsaugokite jas ateičiai



Ši sulčiaspaudė naudoja naują lėtaeigį kompresinį išgavimo metodą, kuris išsaugo maistingąsias
medžiagas, natūralią spalvą, skonį ir vitaminus. Sultys gaunamos spaudimo, o ne smulkinimo būdu.

Tai daugiau nei tik sulčiaspaudė, tai naujausia moderni technologija: ji gali spausti šviežių daržovių 
ir vaisių sultis, sojų pupelių pieną ir sojų varškę (tofu).

Mūsų kompanija pažada ir toliau kurti geriausius buitinius prietaisus, užtikrinančius klientų 
pasitenkinimą. Tai yra mūsų didžiausias prioritetas.

Jei prietaiso naudojimo metu iškiltų klausimų arba jis sugestų, perskaitykite instrukcijose pateiktą 
informaciją. 

Informacija naudotojams

Šeimos gerovės palaikymas su elektrine sulčiaspaude
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PRIETAISO DALYS

Piltuvas

Dangtis

Sraigtas

Šepetys

Talpykla

Sulčių išleidimo
vamzdelis

Pagrindas

Dėmesio: prietaisas pradės veikti tik tada, kai jo 
pagrindas bus teisingai sujungtas su talpyklos 
dangčiu (žr. pav.) ir vidinis apsauginis užraktas 
užsifiksuos.

ATSARGIAI

Grūstuvas

Sulčių
indas

Valymo
šepetėlis

Minkštimo
indas

Sietelis Apsauginis
užraktas
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Minkštimo
išleidimo
vamzdelis



· Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visus saugumo nurodymus.
· Dėl savo pačių saugumo, laikykitės šių nurodymų.
· Jei prietaisas imtų blogai veikti, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
· Instrukcijas laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.

Jei nesilaikysite pateiktų 
perspėjimų, gresia rimti 
sužeidimai ar netgi mirtis.

Jei nesilaikysite pateiktų perspėjimų, 
gresia kūno sužalojimas arba daiktų 
sugadinimas.ATSARGIAI

Draudimas Neišardykite Nelieskite

B

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

Atsižvelkite į žemiau pateiktas žinutes.

PERSPĖJIMAI

DĖMESIO

KITOS ŽINUTĖS

# Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

Vykdykite nurodymus Ištraukite kištuką iš 
elektros lizdo

Atsargiai, elektros iškrovos pavojus
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·Perskaitykite naudojimo instrukcijas.
·Neįmerkite prietaiso laido ir kištuko į vandenį.
·Atidžiai prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi prietaisu.
·Ištraukite kištuką iš lizdo kai: nesinaudojate prietaisu, surenkate arba išardote jo dalis ir prieš valymą. 
Leiskite prietaisui atvėsti.
·Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo kištukas ar laidas, jei prietaisas blogai veikia arba buvo 
nukritęs ir kaip nors pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą, 
kuriame jis bus patikrintas ir, jei reikia, pataisytas.
·Nenaudokite kitokių prietaiso dalių ar priedų nei rekomenduoja gamintojas. 
·Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
·Neleiskite laidui kabėti nuo aštrių stalo ar kitokių paviršių kampų bei saugokite jį nuo sąlyčio su 
karštais paviršiais.
·Nelaikykite prietaiso ant ar greta dujinės ar elektrinės viryklės ir nedėkite į orkaitę.
·Būkite ypač atsargūs pernešdami prietaisą į kitą vietą, ypač jei jame yra skysčių. 
·Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą patikrinkite, ar prietaiso jungiklis išjungtas. Baigę naudotis 
prietaisu, paspauskite išjungimo mygtuką ir tik tada ištraukite kištuką iš lizdo.
·Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
·Venkite kontakto su judančiomis prietaiso dalimis.
·Prieš įjunkdami prietaisą, visuomet patikrinkite, ar jo dangtis saugiai užsifiksavo vietoje. 
Neatlaisvinkite jo prietaisui veikiant.
·Kas kartą baigę naudotis prietaisu, paspauskite išjungimo mygtuką. Prieš išmontuodami prietaisą 
palaukite, kol variklis nustos suktis.
·Prietaisui veikiant, į jo piltuvą nekiškite pirštų ir nedėkite jokių pašalinių objektų. Jei maisto 
produktai užstrigtų angoje, jų nustūmimui naudokite grūstuvą arba kitą vaisių / daržovę. Jei tai 
nepadėtų, išjunkite prietaisą ir išmontuokite jį.
·Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo sietelis.·Nenaudokite prietaiso be minkštimui skirto indo.
·IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS.



DĖMESIO

ATSARGIAI

Nenaudokite prietaiso, kol 
nepritvirtinote dangčio: galimi 
sužeidimai.

Nenaudokite prietaiso, jei 
pastebėsite dujų nuotėkį. Prieš 
įjungdami prietaisą, gerai 
išvėdinkite patalpas; kitu 
atveju, galimas nelaimingas 
atsitikimas ir sužeidimai.

Į piltuvą nedėkite jokių pašalinių 
objektų: gaisro, elektros 
iškrovos bei 
sužeidimų 
pavojus.

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims
(įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar 
kitokia negalia, bei asmenims, kuriems
trūksta patirties ar žinių juo naudotis, 
nebent jie yra prižiūrimi ir 
apmokomi atsakingo 
asmens. Prižiūrėkite vaikus, 
kad jie nežaistų prietaisu.

Neardykite, netaisykite ir nekeiskite
prietaiso: galima elektros iškrova 
ir kūno sužalojimas. Jei prietaisas 
sugedo, kreipkitės į 
autorizuotą techninės 
priežiūros centrą.

Jei prietaiso laidas pažeistas, jį 
pakeisti gali tik autorizuoto 
techninės priežiūros centro 
darbuotojai arba kitas kvalifikuotas 
asmuo, žinantis kaip 
išvengti galimo 
pavojaus.

Kai prietaisas veikia, nekiškite 
pirštų ar pašalinių objektų į jo 
angas ir neišmontuokite jo: 
galite susižeisti.

Nelaikykite prietaiso greta 
atviros liepsnos.Ant 
pagrindinės jo dalies 
ir greta jo nepilkite 
vandens: elektros 
iškrovos ir 
sužeidimų pavojus.

Nejunkite kištuko į elektros lizdą 
ir netraukite jo iš lizdo, kai jūsų 
rankos yra šlapios. 
Galima elektros 
iškrova ir sužeidimai.

Teisingai įkiškite kištuką į 
elektros lizdą. Kitu atveju, 
galima elektros iškrova 
ir sužeidimai.

Naudokite 220 V 
kintamąją srovę. 
Kitu atveju, galima 
elektros iškrova. Jei jūsų srovė 
siekia 120 V, naudokite 
transformatorių.

Nelankstykite ir netraukite laido per 
jėgą. Nelaikykite jo greta karščio 
šaltinių, neprispauskite sunkiu daiktu, 
nes galite pažeisti: 
elektros iškrovos ir 
gaisro pavojus.
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ATSARGIAI

Nejudinkite prietaiso veikimo 
metu: gaisro, elektros iškrovos 
ir sužeidimų pavojus.

Neišmontuokite prietaiso jo 
veikimo metu: galite susižeisti 
ir sugadinti prietaisą. Prietaisą 
išmontuokite ir surinkite tik kai 
jis išjungtas, o laidas ištrauktas 
iš lizdo.

Nenaudokite prietaiso be pertraukos 
ilgiau nei 30 minučių: variklis gali 
perkaisti. Leiskite prietaisui 5 minutes 
atvėsti ir toliau naudokitės.

Kai nenaudojate prietaiso, 
ištraukite kištuką iš lizdo. 
Netraukite jo suėmę 
už laido: galite 
pažeisti arba
susižeisti patys. 

Prietaisas sveria apie 6,45 kg. 
Neškite jį abiem rankomis, nes 
galite jo neišlaikyti ir išmesti.

Jei sraigtas prietaiso veikimo
 metu nustotų suktis, paspauskite 
mygtuką „Atgal“ ir palaikykite jį 
įspaudę 2 – 3  sek. Tada 
paspauskite įjungimo mygtuką. 
Jei sraigtas vis tiek nesisuka, 
prietaisas gali perkaisti.

Vaisius ir daržoves į piltuvą 
grūskite tik grūstuvu. Kitu atveju, 
galite susižeisti.

Neapkraukite prietaiso per 
dideliu svoriu ir nenumeskite jo: 
galimi sužeidimai, elektros 
iškrova arba gaisras.

Jei pastebėsite iš prietaiso 
sklindančius dūmus ar išgirsite 
keistus garsus, išjunkite prietaisą. 
Susisiekite su autorizuotu 
techninės priežiūros 
centru.

Prietaiso dalis plaukite ne 
aukštesnėje kaip 80 C 
temperatūroje. Kitu atveju, 
prietaiso dalys gali pakisti ir 
būti nebetinkamos naudoti.

Į sulčių išleidimo angą nekiškite 
jokių valgymo 
įrankių: galimi 
sužeidimai.
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Prietaisas privalo būti 
naudojamas ant lygaus 
paviršiaus; kitu atveju, galimi 
sužeidimai ar nelaimingi 
atsitikimai.

 

 



PRIETAISO DALIŲ SURINKIMAS

Talpyklą uždėkite 
ant prietaiso 
pagrindo. 

Sraigtą įstatykite 
į sietelio vidurį.

Sietelį įstatykite į 
valymo šepetį ir 
tuomet abi dalis 
uždėkite ant 
talpyklos. 

Dangčio 
pritvirtinimas.  

Prietaisas išmontuojamas atvirkštine tvarka.

Žymės, esančios ant 
šepečio ir talpyklos, 
turi sutapti.

Dangčio žymes sulygiuokite su 
ant talpyklos esančiomis 
žymėmis. Sukite dangtį link žymių, 
esančių prie talpyklos
rankenos.

Dangčio žymes 
sulygiuokite su ant 
talpyklos esančiomis 
žymėmis. Sukite 
dangtį link žymių, 
esančių prie talpyklos
rankenos.

Pagrindas

Talpykla

Apsauginis užraktas

Sietelio 
žymės

Talpyklos žymės

Šepetys

Sraigtas

Sietelis

DangtisDangčio žymės

Talpyklos 
rankenos
žymės

Atsargiai! 

Pabaikite surinkimą 
uždėdami ir 
užtvirtindami 
dangtį.

Sietelis

Sukite talpyklą
laikrodžio rodyklės 
kryptimi link 
apsauginio užrakto.

Pagrindas

PagrindasPagrindas

Talpykla Talpyklos 
žymės

Dangtis

Dangčio žymės

Talpyklos 
žymės

Talpyklos 
rankenos
žymės

Dangtis

Dangčio žymės

Talpyklos rankenos
žymės
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Silikoninio liežuvėlio pritvirtinimas 

Po prietaiso išmontavimo ir dalių išplovimo, 
pritvirtinkite silikoninį liežuvėlį ant talpyklos 
dugno paveiksle nurodyta kryptimi. 
Tuomet įstumkite liežuvėlį į jo 
vietą (ji paveiksle nurodyta 
rodyklėmis).

Įjungimas į elektros tinklą
Kištuką įjunkite į elektros lizdą.  

Padėkite puodelius
Po išleidimo vamzdeliais pastatykite 
sulčių ir minkštimo indus.

Sulčių indas

Minkštimo
indas

KAIP SURINKTI

Pabaikite surinkimą 
uždėdami ir 
užtvirtindami 
dangtį

Atsargiai!

Sujungimas

Silikoninis
liežuvėlis

Talpyklos dugnas
po dalių surinkimo

Liežuvėlio vieta

Įstūmimas į vietąPrijungimo kryptis

Jungtis
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NAUDOJIMAS

Paspauskite įjungimo mygtuką.
Pritvirtinkite dangtį

Įjungimo mygtukas: produktai stumiami 
žemyn link sraigto.
Mygtukas „Atgal“: sraigtas ima suktis į 
kitą pusę; produktai iškeliami į viršų.

Jungiklis
Įjungti

Atgal

Nesinaudokite prietaisu, kai 
jūsų rankos šlapios: elektros 
šoko, gaisro ar trumpo jungimo 
pavojus.Spausti

Įjungimas Atgal

Naudokite kuo šviežesnius produktus.

Iš vaisių (persikai, slyvos) išimkite kietą kauliuką.

– Šaldytuve laikytas daržoves pamerkite į vandenį bent 10 
minučių.
– Kad išgautumėte daugiau sulčių, produktus supjaustykite.
– Jei naudojate šventagaršvę, sultis spauskite iš jos lapų ir kotų, 
supjaustytų į 2 cm dydžio dalis

Nelaikykite išspaustų sulčių 
ilgą laiką.

Prietaisą galima naudoti 
prieskonių ruošimui (česnako 
ar paprikų), bet jis nėra 
tinkamas grūdų malimui 
(prietaisas gali sugesti).

Nesinaudokite prietaisu, kai 
jūsų rankos šlapios: elektros 
šoko, gaisro ar trumpo 
jungimo pavojus.

Patarimai

Jungiklis
Įjungti

Atgal

Spausti
Įjungti Atgal

ATSARGIAI

ATSARGIAI

Grūstuvas

Įjungti

Atgal

Išjungti

Įjungti

Atgal

Išjungti

Išjungti

Išjungti
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Baigę spausti sultis, išjunkite prietaisą. 
Prietaisą išjunkite tada, kai nebekrenta 
minkštimas (išpaudos). 

Į piltuvą dėkite švarius produktus. Jei reikia, švelniai nustum-
kite juos žemyn grūstuku. Grūstuką naudokite, jei sraigtas 
nepasiekia produktų.  



PERSPĖJIMAI

Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 30 minučių, nes 
variklis gali perkaisti. Padarykite 5 minučių pertrauką ir toliau 
naudokite prietaisą.

Į piltuvą nekiškite jokių valgymui skirtų įrankių. Pašaliniai objektai 
gali sugadinti prietaisą.

Produktus žemyn į piltuvą stumkite grūstuvu. Nesinaudokite 
kitokiais įrankiais ir rankomis, nes galite susižeisti ar pažeisti 
prietaisą.

Į piltuvą nedėkite vaisių su kietais kaliukais, nes jie gali 
sugadinti prietaisą.
Prieš spausdami sultis, iš vaisių išimkite  kauliukus 
(pvz., persikų ar slyvų). Nespauskite aliejaus iš grūdų: 
galite pažeisti prietaisą.

JEI NAUDOJIMO METU PRIETAISAS NUSTOTŲ VEIKTI

Nesinaudokite prietaisu, kai jūsų 
rankos šlapios: elektros šoko, 
gaisro ar trumpo jungimo pavojus.

Jei naudojimo metu prietaisas staiga nustotų veikti, 
išjunkite jį ir paspauskite mygtuką „Atgal“. Tai padės 
išjudinti produktus, kurie užkimšo prietaisą. Tik 
tuomet, kai sukimasis sustos, paspauskite įjungimo 
mygtuką.

Jei tai nepadėtų, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir 
išmontuokite prietaisą.

Paspaudus mygtuką „Atgal“, prietaisas
sustos.

Atgal

Įjungti

Išjungti

Atsargiai

Įjungti

Atgal

Išjungti Išjungti
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Talpyklą nuo 
pagrindo galima
nuimti tik prieš 
tai nuėmus 
dangtį.

IŠMONTAVIMAS IR VALYMAS

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Nuimkite dangtį: sukite jį priešinga laikrodžio
rodyklės kryptimi. 
Tuomet išimkite sraigtą, sietelį 
ir valymo šepetį.

2. Nuimkite dangtį: sukite jį priešinga laikrodžio 
rodyklės kryptimi (1). Talpyklą nuo pagrindo 
nuimsite sukdami ją paveiksle nurodytomis 
kryptimis (2).

3. Išmontuokite prietaisą: veiksmus
atlikite priešinga tvarka nei 
surinkdami prietaiso dalis.

Jei prietaiso dalių neišvalysite iš karto po naudojimo, 
nešvarumai gali pridžiūti, todėl juos bus sunkiau 
išvalyti. Be to, nešvarumai gali pakenkti prietaiso 
veikimui.

5. Neplaukite prietaiso pagrindo 
po tekančiu vandeniu. 

Kad nuo jo
nuvalytumėte 
nešvarumus, 
naudokite minkštą 
sudrėkintą šluostę.

6. Kai išplausite visas dalis, jas 
nusausinkite ir padėkite 
švarioje vietoje.
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4. Prietaiso dalis plaukite po 
tekančiu vandeniu. Jei 
reikia, naudokite komplekte 
esantį šepetėlį.

Nenaudokite kietų šveistukų ir
paviršių subraižyti galinčių 
valymo priemonių.
Neplaukite prietaiso dalių 
indaplovėje ir nedžiovinkite 
jų orkaitėje.

ATSARGIAI
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Valant  talpyklą (pagrindinį indą), būtina išimti 
ir išplauti inde esančią apvalią tarpinę, nes po 
ja gali būti susikaupusių produktų likučių. 
Išdžiovinus įstatyti į vietą.



SVARBI INFORMACIJA

1.Prietaiso dalių surinkimo ir išmontavimo eiliškumas.
Surinkimas: Ant pagrindo uždėkite talpyklą ir pasukite ją laikrodžio rodyklės 

kryptimi. Uždėkite šepetį, sietelį ir sraigtą. Ant viršaus pritvirtinkite 
dangtį: sukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi.
Sukdami priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi, nuimkite dangtį. Nuo 
prietaiso pagrindo nuimkite talpyklą. Išvalykite prietaiso dalis šepetėliu 
ir nusausinkite.
* Prietaiso dalis surinkite tik tokia tvarka, kaip nurodyta. Surinkta 
talpyklos dalis (šepetys, sietelis ir sraigtas) negali būti pritvirtinta 
prie pagrindo.

2. Kaip naudoti produktus 
� Produktus į piltuvą dėkite iš lėto, nes per minutę variklis apsisuka 47 

kartus. Kai produktai supjaustomi į mažesnes dalis, prietaisas 
neapkraunamas ir gali tinkamai spausti sultis.  
* Mygtuką „Atgal“ paspauskite prieš 2 – 5 sekundes iki prietaiso išmontavimo.     

3. Jei naudojimo metu prietaisas nustojo veikt.
� Taip gali atsitikti dėl per didelio kietų ir plaušingų produktų kiekio arba dėl produktų 

užstrigimo tarp sraigto ir koštuvo. Išjunkite prietaisą ir paspauskite „Atgal“ mygtuką. 
Po 3 – 5 sekundžių vėl paspauskite įjungimo mygtuką (procedūrą galima kartoti 
du – tris kartus).

4. Jei baigus naudoti prietaisą dangtis neatsidaro 
� Taip galėjo nutikti dėl 3 punkte nurodytų priežasčių. Paspauskite „Atgal“ mygtuką, 

palaukite 3 – 5 sekundes ir vėl paspauskite įjungimo mygtuką. Tai padės pašalinti likučius 
ir dangtis laisvai atsidarys.

5. Ingredientų paruošimas
�
·Kieti produktai (morkos, burokai, ridikėliai, saldžiosios bulvės): 
supjaustykite išilgai į 2 cm storio dalis, pvz., morką geriausia supjaustyti į 8 juosteles.
·Glitūs, plaušiniai produktai (šventagaršvė): lapus ir kotą supjaustykite 
2 cm gabalėliais.
·Vaisių paruošimas: nuplaukite ir supjaustykite tokio dydžio gabalėliais, kad tilptų 
į piltuvo angą. Jei vaisiai turi daug kietų sėklų arba kauliuką, juos būtina pašalinti 
(persikai, mangas).
·Pupas, pupeles ir lęšius naudokite tik išmirkę juos vandenyje; kitu atveju, jie gali 
pakenkti prietaisui.
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Išmontavimas



Naudojimo metu 
talpykla virpa.

Didesnė ar mažesnė vibracija yra normali. Tai nėra gedimas.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Prietaisas neveikia.
Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į elektros lizdą.
Patikrinkite, ar prietaisą surinkote tinkama tvarka.

Sulčių spaudimo 
procesas nekokybiškas, 
tirščiuose lieka daug 
skysčio.

Naudojimo metu 
prietaisas nustojo 
veikti.

Sunku pritvirtinti dangtį.

Patikrinkite, ar silikoninis liežuvėlis teisingai įstatytas į savo vietą.
Patikrinkite, ar naudojami švieži produktai.
Prieš naudodami daržoves, kurios buvo laikomos šaldytuve, 
bent 10 minučių pamirkykite jas vandenyje.

Patikrinkite, ar naudojamų produktų kiekis nebuvo pernelyg 
didelis ir ar nenaudojote vaisių su kauliukais. 
Paspauskite mygtuką „Atgal“, palaukite 2 – 3 sekundes ir 
paspauskite įjungimo mygtuką.
Jei tai nepadės, išjunkite prietaisą, išmontuokite jo dalis ir 
pašalinkite įstrigusius produktus.

Naudojimo metu 
sklinda keisti garsai.

Tai visiškai normalus reiškinys. 
Priklausomai nuo naudojamų produktų, garsas gali kilti dėl 
spaudimo proceso, kai jie spaudžiami į tinklelį.

Suimkite apatinę piltuvo dalį ir jėga sukite jį priešinga 
laikrodžio rodyklės kryptimi.

* Prieš kreipdamiesi į  techninės priežiūros centrą, perskaitykite žemiau pateiktus patarimus.
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Papildomi priedai: Maisto smulkintuvas

Maisto smulkintuvas tinka smulkinti česnaką, imbierą, įvairius vaisius, ruošti 
padažus arba vaikų maistelį.

1.Smulkintuvo indo pritvirtinimas prie prietaiso pagrindo. 
Pasukite talpyklą laikrodžio rodyklės kryptimi link apsauginio užrakto.

2.Įstatykite sraigtą į .

3.Pritvirtinkite talpyklos dangtį. Sulyginkite žymes, esančias ant dangčio ir 
talpyklos. Sukite dangtį link žymių, esančių greta talpyklos rankenos. 

Atsargiai! Pabaikite surinkimą uždėdami ir užtvirtindami dangtį. Dabar prietaiso 
išmontuoti nebegalima.

4.Sulyginkite žymes, esančias ant dangčio ir talpyklos. Sukite dangtį link žymių, 
esančių greta talpyklos rankenos.

Prietaisas išmontuojamas vadovaujantis atvirkštine dalių surinkimo tvarka.

talpyklą

Prekės pavadinimas
Modelis
Įtampa
Galingumas
Apsisukimai per minutę
Maitinimo laido ilgis
Variklis

Elektrinė sulčiaspaudė
HD-8800
220 V~, 60 Hz
200 W
47
1,3 m
Indukcinis  AC variklis

Svoris

Rekomenduojamas naudojimas

Išmatavimai
Plotis
Ilgis
Aukštis

6,45 kg
540 mm
280 mm
310 mm
Ne ilgiau 30 min. be pertraukos

S
pecifikacijos

Papildomi priedai: Maisto smulkintuvas

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.zyle.eu


