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vartotojo instrukcija

lėtaeigė sulčiaspaudė

www.zyle.eu
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Kas yra lėtaeigė sulčiaspaudė

Ypatybės

Pranešimas klientams

Dėkojame jums, kad pasirinkote Zyle produktą.

Kad prietaisas veiktų gerai ir efektyviai, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas 
ir išsaugokite jas ateičiai.

Jei iškiltų bet kokių neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu 
techninės priežiūros centru.

Gamintojas neatsako už žalą ar sužeidimus, atsiradusius nesilaikant naudojimo 
instrukcijų.

Lėtaeigė sulčiaspaudė lėtai ir pamažu suspaudžia produktus, o įprastinė sulčias-
paudė naudoja greitai besisukančius smulkius peiliukus. Tokia sulčiaspaude 
išspaustos sultys yra itin maistingos. Jose išlieka daug vitaminų, mineralų ir 
aktyvių fermentų.

Tylus ir lėtas variklis tarnauja ilgiau nei 
tradicinės sulčiaspaudės.

Prietaisas lengvai atskiria nenaudingas daržovių 
ir vaisių dalis ir pateikia tik aukštos kokybės 
galutinį produktą.

Prietaisas turi valymo priedą.

Su šiuo prietaisu lengvai pagaminsite tirštą 
sriubą, pudingą ar tofu.



 

 

 

 

3 

 

 
 

Prietaiso dalys ir priedai

www.zyle.eu

Dangtis
su piltuvu

Korpusas

Sraigtas
Indas
sultims

Valymo
šepetėlis

Filtras

Valymo
priedas

Sulčių ir
tirščių
atskyrimo
indas

Tirščių
anga

Sulčių
išleidimo
anga

Priedų sąrašas (po 1vnt.)

• Dangtelis su piltuvu
• Sraigtas
• Sulčių filtras
• Valymo priedas
• Sulčių ir tirščių atskyrimo indas
• Korpusas
• Valymo šepetėlis
• Naudojimo instrukcijos

Grūstuvas



www.zyle.eu
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Saugaus naudojimo
instrukcijos

Nejunkite kištuko į lizdą šlapiomis rankomis arba naudodami šlapią rankšluostį.

Kištuką junkite tik į tinkamą 220 V elektros lizdą: tai padės išvengti gaisro ir elektros šoko.

Jei maitinimo laidas suskilinėtų, pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą. 
Nemėginkite jo taisyti patys: galimas kūno sužalojimas, gaisras.

Negrūskite produktų į prietaisą pirštu ir virtuviniais įrankiais: galite susižaloti ir
sugadinti prietaisą. Grūstuką naudokite, jei produktai nepasiekia sraugto. Nenaudokite jėgos.

Nevalykite prietaiso pastatę jį ant šlapio paviršiaus, nepilkite vandens į vidų.

 Veikiantį prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite 
kištuką iš lizdo.

Prieš naudodami prietaisą, nuvalykite ant jo susikaupusias dulkes.

Prietaisas nesukurtas spausti sultis iš kietų produktų.

Tvirtai ir iki galo įkiškite kištuką į lizdą.

Prašome perskaitykite visas saugumo instrukci-
jas, kad išvengtumėte bet kokio nesaugaus 
produkto naudojimo ar sužeidimų. 

Dėmesio: neteisingai naudodami prietaisą 
rizikuojate stipriai susižeisti ar net žūti. 

Dėmesio: neteisingai naudodami prietaisą 
rizikuojate stipriai susižeisti.

- Šis žymėjimas skirtas įspėti apie 
susižeidimo riziką. Šis žymėjimas yra 
naudojamas svarbiuose nurodymuose.
- Šis žymėjimas žymi draudimą.  Šis 
žymėjimas yra naudojamas svarbiuose 
nurodymuose.
- Šis žymėjimas žymi papildomą 
dėmesio atkreipimą. Šis žymėjimas yra 
naudojamas svarbiuose nurodymuose.

Dėmesio



Elektros šoko, gaisro, pažeidimų pavojus:
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Sultims ir tirščiams naudokite tik komplekte esančius indus. Kitu atveju, galimi įvairūs 
pažeidimai.

Jei pastebėjote dujų nuotėkį, nejunkite prietaiso. Pirmiausia gerai išvėdinkite patalpas.

Prietaisą naudokite tik ant stabilaus ir plokščio paviršiaus.

Neardykite prietaiso jo naudojimo metu.

Nejudinkite  prietaiso jo naudojimo metu. 

Jei sraigtas naudojimo metu nustotų suktis, paspauskite mygtuką „atgal“ ir palaikykite 2 – 3 
sekundes. Tada paspauskite įjungimo mygtuką „į priekį“. Jei nepadarysite taip, kaip nurody-

ta, variklis gali perkaisti.

Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 30 minučių. Jei variklis labai įkaistų, leiskite 
prietaisui 30 minučių atvėsti.

Saugokite prietaisą nuo sutrenkimų.

Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką iš lizdo.

Jei prietaisas ims skleisti keistus garsus ar pasirodys dūmai, nedelsdami išjunkite jį ir 
ištraukite kištuką iš lizdo.

Prietaisas sveria apie 5 kg. Atsižvelkite į prietaiso svorį prieš jį judindami ar 
pernešdami.

Neplaukite prietaiso dalių aukštesnėje nei 80oC temperatūroje.
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Sulčių ir tirščių
atskyrimo filtras

Sąvara

Žymė

Filtrą įstatykite į sulčių ir 
tirščių atskyrimo indą 
taip, kad jame esanti 
tarpinė uždengtų inde 
esančią tirščių angą.

Ant korpuso uždėkite sulčių 
ir tirščių atskyrimo indą.

1. Įstatykite indą ant korpuso 
ašies. Atsižvelkite į žymes ant 
korpuso ir sąvarą.
2. Pasukite indą pagal 
laikrodžio rodyklę, kad gerai 
užsifiksuotų.



www.zyle.eu
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Prietaiso dalių surinkimas

Dangtelis su piltuvu

Sraigtas

Įstatykite sraigtą į filtro vidurį. 
Paspauskite žemyn, kad tvirtai 
įsistatytų.

1. Ant viršaus uždėkite dangtelį su 
piltuvu. Sulygiuokite su žyme       ant 
sulčių ir tirščių atskyrimo indo. 
2. Sukite dangtį pagal laikrodžio rodyklę, 
kol žymė           sustos ties spynos 
simboliu. Žymė

Žymė
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Atgal  Į priekį  
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Atgal  
Stop 

Prietaiso dalių surinkimas

Guminis liežuvėlis

Plaudami prietaisą, ištraukite guminį liežuvėlį. Prietaisui išdžiūvus, jį vėl įstatykite į vietą.

Dėmesio: 
nenaudokite prietaiso 
šlapiomis rankomis

Dėmesio: prietaisas nepritaikytas grūdų 
traiškymui ir cukranendrių sulčių spaudimui: 
tokie veiksmai gali pažeisti prietaisą, sukelti 
gaisro ar elektros iškrovos pavojų. 

Prijunkite prie elektros šaltinio
Junkite prie tinkamo elektros šaltinio. 
Padėkite sulčiaspaudę į tinkamą 
darbui vietą. 
Pastatykite sulčiaspaudę ir indus taip, 
kaip nurodyta iliustracijoje.

Produktus dėkite į piltuvą.
Sultis spauskite tik iš šviežių daržovių ir 
vaisių.
Šaldytus produktus palaikykite vandenyje 
bent 10 minučių ir tik tada naudokite.
Pušų spyglius mirkykite daugiau nei 1 
valandą.
Iš vaisių išimkite kauliukus ir sėklas (pvz., 
slyvų, persimonų).

www.zyle.eu

Paspauskite
jungiklį

Į priekį: 
produktams 
žemyn nustumti ir 
sultims spausti.

Atgal: produktams į viršų sukelti.

Į priekį

Atgal

Į priekį

Atgal
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Pastabos dėl jūsų
saugumo

Valymas ir priežiūra

Dėmesio: 
nenaudokite prietaiso 
šlapiomis rankomis

Jei naudojimo metu sraigtas 
užstrigtų, paspauskite mygtuką 
„atgal“ ir palaikykite įspaudę  2 – 3 
sekundes. Tada vėl paspauskit 
mygtuką „į priekį“.

3. Išmontuokite prietaisą nuimdami jo 
dalis atvirkštine tvarka, nei surinkote 
(dangtį su piltuvu pasukite priešinga 
laikrodžio rodyklės kryptimi. Paeiliui 
išimkite sraigtą, sulčių filtrą ir valymo 
priedą).

4. Išplaukite išimtas dalis.

Filtrą valykite komplekte esančiu 
šepetėliu. Nenaudokite jokių 
metalinių kempinėlių ar kitokių 
priemonių, kurios galėtų subraižy-
ti prietaiso dalis.
Nenaudokite indų ploviklio.

5. Prietaiso korpusą nuvalykite sudrėkinta šluoste arba popieriniu rankšluosčiu. Niekada neplaukite jo po vandeniu.

6. Gerai nusausinkite išplautas dalis. Laikykite jas sausoje ir vėsioje vietoje.

Į priekį      Stop        Atgal

Nenaudokite prietaiso be pertraukos 
ilgiau nei 30 minučių. Variklis gali perkai-
sti. Palaukite 30 minučių ir tęskite toliau.

Į piltuvą nekiškite pirštų, mentelių ir valgy-
mo įrankių: galite jį pažeisti ir susižeisti 
patys.

Nespausite sulčių iš kietų produktų, nes 
jie gali pakenkti prietaisui.

Prieš naudodami vaisius ar uogas su 
kauliukais, išimkite kauliukus.

1. Baigę naudoti prietaisą, 
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Paspauskite mygtuką „atgal“.
Dangčio snapelį su žyme  
pasukite ties atrakintos spynos 
simboliu. Patraukite dangtį su 
piltuvu į viršų ir nuimkite.

www.zyle.eu
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Dažniausiai užduodami klausimai

Prietaisas 
neveikia:

Prieš naudojant 
prietaisą:

Naudojimo metu,
prietaisas sustojo:

Iš prietaiso sklinda 
keisti garsai:

Patikrinkite, ar 
kištukas įjungtas į 
elektros lizdą.

Patikrinkite, ar 
prietaiso dalys 
teisingai surinktos.

Jei prietaisas vistiek 
neveikia, susisiekite su 
autorizuotu techninės 
priežiūros centru. 

Patikrinkite, ar 
geltonas guminis 
liežuvėlis tvirtai įkištas 
į savo vietą.

Patikrinkite, ar 
prietaisas gerai 
įjungtas į elektros 
tinklą.

Šaldytuve ilgai laikytus 
produktus pirmiausia 
palaikykite vandenyje 
10 min., ir tik tada iš jų 
spauskite sultis.

Naudokite tik šviežius 
produktus.

Įdėjote per daug 
produktų.

Įdėjote kietų produktų.

Paspauskite mygtuką 
„atgal“ ir palaikykite 
įspaudę 2 – 3 
sekundes. Tada 
paspauskite mygtuką 
„į priekį“. Jei sraigtas 
vis tiek nejuda, 
išjunkite prietaisą ir jį 
išvalykite.

Skirtingų produktų 
naudojimas sukelia 
skirtingus garsus.

Tai normalus sulčių 
spaudimo garsas.

www.zyle.eu

Techninės charakterisitkos

Gamintojas Zyle
Modelis SH-J120W / SH-J120R

240 V
50 Hz
150 W
60rpm
1,2 m
250 V 5A
6,8 Kg

273 x 160 x 407mm

Įtampa
Dažnis
Galia
Greitis
Maitinimo laido ilgis (m)
Saugiklis
Svoris

Išmatavimai

Nepertraukiamo naudojimo laikas 30 minučių




