Naudojimo instrukcijos
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Dėkojame, kad nusipirkote šį Panasonic gaminį.
• Šis gaminys yra skirtas tik naudojimui namuose.
• Prašome įdėmiai perskaityti šias instrukcijas, kad galėtumėte tinkamai ir saugiai naudoti
• Prieš naudodami šį gaminį, prašome atkreipti dėmesį į skyrių „SAUGUMO PRIEMONĖS"
•

(4-7 puslapis).
Prašome išsaugoti šias naudojimo instrukcijas, jei ateityje reikėtų pagalbos.

šį gaminį.

SAUGUMO PRIEMONĖS

laikykitės
( Būtinai
(
šių instrukcijų.

Norint išvengti nelaimingų nutikimų ar naudotojo, kitų asmenų traumų,
ir nuosavybės pažeidimo, prašome laikytis žemiau pateiktų instrukcijų.
Tolesnis ženklas nurodo pažeidimo mastą, kuris
atsiranda dėl neteisingo naudojimo.

ĮSPĖJIMAS:
ATSARGIAI:

nurodo rimtą traumą ar mirtį.
nurodo traumos ar nuosavybės pažeidimo riziką.

Šis simbolis nurodo draudimą.
Šis simbolis nurodo reikalavimą, kurio būtina laikytis.

ĮSPĖJIMAS
Nepažeiskite laido ar kištuko.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą, kurį lemia elektros iškrova.)
Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra
pažeisti, ar kištukas yra ne iki galo įkištas į lizdą.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą, kurį lemia elektros iškrova.)
- Jei laidas yra pažeistas, gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar
kad būtų išvengta pavojaus.
Nekiškite ar netraukite kištuko su šlapiomis rankomis.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą.)
Nenaudokite prietaiso, kai laidas yra
pažeistas.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą.)
Neviršykite lizdo įtampos ar nenaudokite kitos alternatyvios
srovės, nei ta, kuri yra nurodyta ant prietaiso.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą.)
• Įsitikinkite, kad prietaisui tiekiama įtampa yra tokia
pati kaip jūsų vietinė tiekiama įtampa.
• Kitų įrenginių jungimas prie to paties lizdo gali sukelti
perkaitimą.
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Neįmerkite varikliuko korpuso į vandenį at
neaptaškykite jo su vandeniu.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą, kurį lemia elektros
iškrova.)
Neardykite, netaisykite ar nemodifikuokite prietaiso.
(Tai gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar traumą.)
- Prašome susisiekti su savo aptarnavimo centru dėl taisymo.
Nekiškite jokių objektų į angą ar tarpą.
(Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gedimą.)
• Ypač tokių metalinių objektų kaip smeigtukai ar viela.
Nekiškite savo pirštų ar tokių virtuvės reikmenų kaip
šaukštai, šakutės ir t.t. į maisto įdėjimo vamzdelį
naudojimo metu. Jei maistas įstringa maisto įdėjimo
vamzdelyje, naudokite maisto stūmiklį ar kitą vaisiaus,
ar daržovės gabalėlį, kad būtų galima nustumti.
(Tai gali sukelti traumą.)
Nepašalinkite minkštimo talpos, kai veikia
varikliukas.
(Tai gali sukelti traumą.)
Nepakeiskite jokių prietaiso dalių neoriginaliomis
atsarginėmis dalimis.
(Tai gali sukelti traumą, elektros iškrovą ar gaisrą.)
Nenaudokite prietaiso, jei sraigtas yra pažeistas.
(Tai gali sukelti traumą.)
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ĮSPĖJIMAS
Vaikai negali naudoti šio prietaiso. Laikykite
prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaisus gali naudoti asmenys su sumažėjusiomis
fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis, ar patirties ir
žinių trūkumu, jei jie yra prižiūrimi ar suteikiamos
instrukcijos, susijusios su saugiu prietaiso naudojimu, ir jie
supranta galimus pavojus.
Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
(Tai gali sukelti nudegimą, traumą ar elektros iškrovą.)
Tvirtai įkiškite kištuką.
Priešingu atveju, tai gali sukelti elektros iškrovą ir gaisrą, kurį
paskatina karštis, kuris gali atsirasti aplink kištuką.
Reguliariai valykite kištuką.
Dėl nešvaraus kištuko izoliacija gali būti nepakankama
dėl drėgmės ir gali sukelti gaisrą.
Kai atsiranda neįprastas veikimas ar gedimas,
nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir
jį atjunkite.
(Tai gali sukelti dūmų atsiradimą, gaisrą ar elektros iškrovą.)
pvz. atsiradus neįprastam veikimui ar gedimui.
• Kištukas ir laidas tampa neįprastai karšti.
• Laidas yra pažeistas ar yra nutrauktas maitinimas.
• Varikliuko korpusas yra deformuotas ar neįprastai karštas.
- Prašome nedelsiant atjungti prietaisą ir susisiekite su
aptarnavimo centru dėl patarimo ar taisymo.
Turėtumėte būti atsargūs, kai naudojate ir valote
sraigtą ir snapelį.
(Tai gali sukelti traumą.)
Įsitikinkite, kad laikote kištuką, kai norite ištraukite kištuką,
t.y. niekada netraukite laido.
Priešingu atveju, tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą,
kurį sukelia trumpasis jungimasis.

(
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ATSARGIAI
Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
veikia.
(Tai gali sukelti gaisrą ar nudegimus.)
• Kai paliekate prietaisą be priežiūros, išjunkite maitinimą.
Nenaudokite prietaiso toliau pateiktose vietose.
• Ant bet kokio nelygaus paviršiaus, karščiui neatsparaus kilimo
ar staltiesės ir t.t.
(Tai gali sukelti gaisrą ar traumą.)
• Vietoje, kurioje egzistuoja rizika, kad prietaisas bus aptaškytas
vandeniu, ar netoli karščio šaltinio.
(Tai gali sukelti elektros šoką ar srovės nuotėkį.)
Nerinkite sraigto, kai aplink talpyklą
yra maisto likučių.
Tai gali sukelti nemalonų kvapą ir netinkamą sraigto
veikimą.
Nenaudokite ilgą laiką. Rekomenduojame leisti prietaisui
pabūti be jokios operacijos mažiausiai 2 minutes
po 2 minučių veikimo.
(Tai gali sukelti perkaitimą.)

(

)

Visuomet atjunkite prietaisą nuo maitinimo tiekimo, jei jis
yra paliekamas be priežiūros, ir prieš surinkimą, išardymą,
ar valymą.
Priešingu atveju, tai gali sukelti elektros iškrovą ar gaisrą,
kurį sukelia srovės nuotėkis.
Kai nešate prietaisą, būtinai laikykite varikliuko
korpusą abejomis rankomis.
(Tai gali sukelti traumą.)
Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tiekimo r
prieš keičiant priedus ar priartėjančias dalis, kurios
juda veikimo metu.
(Tai gali sukelti traumą.)

(

)
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ATSTATYTI SROVĖS PERTRAUKIKLĮ

A

B

C

1 MJ-DJ01
ATSTATYTI SROVĖS PERTRAUKIKLĮ

D
E

F

G
H

2 MJ-SJ01

I
J

M
K
N

O

oz

53
50
40

750

30

500
250

P

Maksimalus kiekis
apie 1.5 L / 53 uncijos

mL

1500
1250
1000

20
10

L

A

Maisto stūmiklis

J

Gnybtai

B

Maisto įdėjimo vamzdelis

K

Varikliuko korpusas

C

Talpyklos dangtelis

L

Jungiklis 1

MJ-DJ01

D

Sraigto padas

2

MJ-SJ01

E

Sraigtas

M

Puodelio dangtelis

F

Talpykla

N

Sulčių ąsotis

G Sukama talpa

O

*Kištukas

H Snapelis

P

Laidas

I

Minkštimo talpa
*Kištuko forma gali skirtis nuo iliustracijos
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DALIŲ PAVADINIMAI

IŠARDYMAS
1

Pakelkite talpyklos
dangtelį ir maisto
stūmiklį.
Nuimkite minkštimo
talpą

Atleiskite gnybtus.

Pakelkite sraigtą.
Pakelkite talpyklą.

Pašalinkite sraigto
padą.

Pastaba: Jei sunku išplauti talpyklą, ją gali išimti.

DalisC
DalisC

Traukite viršutinę
sukamos talpos dalį
A, kol kabliuko
dalis B bus kaip
pavaizduota.

Paspauskite kabliuko dalį B kaip
pavaizduota ir traukite į viršų, norint
ją pašalinti.

Norint įdėti vėl įdėti talpyklą
pirmiausia įkiškite dalį C
taip pakeičiant žingsnį 1 į 2.

SROVĖS PERTRAUKIKLIO APSAUGA
Kai srovės pertraukiklis automatiškai sustabdo varikliuką dėl per didelės apkrovos,
sekite žemiau pateiktomis instrukcijomis.
1. Perjunkite jungiklį į “ 0/O " padėtį, (skaitykite 9 puslapį).
2. Pašalinkite susirinkusias maisto liekanas nuo sraigto ir talpos dangtelio. Tada supjaustykite
ingredientus į mažesnius gabalėlius.
3. Vėl uždėkite dalis (skaitykite 11 puslapį) ir tęskite naudojimą. Švelniai stumkite juos į maisto įdėjo vamzdelį,
naudodami maisto stūmiklį.
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Nuplaukite visas išimamas dalis ir gerai išdžiovinkite prie naudodami prietaisą pirmą kartą, skaitykite 12 puslapį.
Atjunkite, kai surenkate aparatą. Prieš įkišdami kištuką, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.

1

Padėkite talpyklą ant
varikliuko korpuso.

2

3

Įsitikinkite, kad snapelis
ir gnybtai yra nukreipti
ta pačia kryptimi
kaip pavaizduota.
Įsitikinkite, kad talpykla
tinkamai padėta ant
varikliuko korpuso.
.

1

Įdėkite minkštimo
talpą ir įsitikinkite,
kad ji yra visiškai
sulygiuota su
korpusu.
2 Įdėkite sraigtą
į talpyklą
ir įstatykite jį į
jo padėtį.
3 Uždėkite talpos
dangtelį ant
talpyklos.

2

1

3

1 Stumkite gnybtus
kaip parodyta, kol
bus girdimas
užrakinimo garsas.
Jei gnybtai nėra
tinkamai
suspausti, varikliukas
neveiks.

5
1

1 Įkiškite kištuką ir įjunkite.
2 Kiškite ingredientus vieną po
kito ir stumkite juos lėtai į
maisto įdėjimo vamzdelį,
naudodami maisto stūmiklį.
3 Sulygiuokite maisto stūmiklį į
maisto įdėjimo vamzdelį, kaip
pavaizduota.

2

4

Padėkite sulčių ąsotį, kaip
parodyta.
Įsitikinkite, kad snapelis
yra nukreiptas žemyn,
kai spaudžiamos sultys.
mL

1500
1250
1000
750
500

oz

53
50
40

30
20

250
10

120 °
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Pastaba:
* Snapelis gali būti
laisvai sukamas 120°
kampu, kai snapelis yra
nukreiptas į viršų.

Po naudojimo, išjunkite ir
ištraukite kištuką.
Ištraukdami sulčių
ąsotį, įsitikinkite, kad
snapelis yra pakeltas,
kad sultys
nepralašėtų.
Įsitikinkite, kad
sraigtas yra
sustabdytas, prieš
atleidžiant gnybtus.
Kai kuriuos minkštimus gali būti sunku surinkti
minkštimo talpoje ir gali prilipti prie talpos
dangtelio, priklausomai nuo ingredientų ir kiekio.
mL

1500

1250

1000
750

500

oz

53
50

40

30

20

250

10

mL

1500
1250
1000
750
500

oz

53
50
40

30
20

250
10

3

Pastaba:
• Ingredientai, kurie nėra rekomenduojami:
Minkšti vaisiai, kurie išskiria tyrelę, ir gali užkimšti sraigtą - pvz. bananai, persikai, abrikosai ir t.t.
Mažai sulčių turinys ingredientai, kurie gali užkimšti gaminį - pvz. švieži baziliko lapai ir t.t.
• Prašome pašalinti kietas sėklas ir kauliukus iš vaisiaus prieš sulčių spaudimą, tokių kaip gvajava ir t.t.
Tokie vaisiu kaip granatai, kurių sėklas yra sunku pašalinti, sulčių spausti negalima.
• Pirminio naudojimo metu, prietaisai gali turėti nemalonų kvapą (menką degėsio kvapą), bet ši būklė yra normali.
• Kai kurie ingredientai gali išskirti daug minkštimo, kuris susikaupia talpos dangtelyje, ir tai lemia veikimo sustabdymą.
(SROVĖS PERTRAUKIKLIO APSAUGA: skaitykite 10 puslapį)
• Įsitikinkite, kad visos dalys yra teisingai uždėtos prieš jums įjungiant prietaisą.
• Prašome naudoti sulčių ąsotį su puodelio dangteliu, norint išvengti sulčių praliejimo. Įsitikinkite, kad sulygiavote sulčių
ąsočio angą su snapeliu, kai spaudžiate sultis.
• Modeliui MJ-DJ01, 2 greitis yra tinkamas kietiems vaisiams, pvz. obuoliams, morkoms ir t.t., o 1 greitis yra
tinkamas minkštesniems vaisiams, pvz. arbūzams.
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KAIP NAUDOTI

PO NAUDOJIMO
Prieš išimant dalis, įsitikinkite, kad varikliukas yra sustabdytas, tada atjunkite kištuką nuo lizdo.
(IŠARDYMAS: skaitykite 10 puslapį)
Pastaba:

Nenaudokite benzolo, skiediklio, alkoholio, baliklio, šveitimo miltelių ar metalinio šepetėlio;
priešingu atveju, bus pažeistas paviršius.
Nedėkite į indaplovę.
Naudojant gali pasikeisti sraigto, talpos dangtelio, minkštimo talpos, sulčių puodelio dangtelio
spalva, ar talpyklos interjero.

Valymas
Nuvalykite varikliuko korpusą
su drėgna šluoste

Valykite sraigto puses su
kempine po tekančiu vandeniu.
Jei reikia naudokite šepetėlį.
Pastaba:
kempinė ir šepetėlis
nesuteikiami.

Palaukite kiekvieną dalį šaltame ar drungname vandenyje su švelnia kempine. Išskalaukite ir visiškai
išdžiovinkite prieš padėdami į vietą.

250
500
750
1000
1250
1500
mL

10
20
30
40
53
50

oz

Storing
1) Apverskite sulčių puodelį ir uždėkite jį ant
maisto įdėjimo angos.
2) Laikykite puodelio dangtelį minkštimo talpoje.

10

250

20

500

30

750
1250
1500
mL

40
53
50

oz

2)

1000

Kištukas ir laidas
1) Apverskite varikliuko korpusą ir sukite laidą du
ratus kaip parodyta.

laidą toje padėtyje.

10

Modelio pavadinimas
Maitinimo tiekimas

MJ-DJ01
220 - 240 V

Maitinimo suvartojimas
Veikimo reitingas
Matmenys (PxGxA) (Apytiksliai)

MJ-SJ01
50-60 Hz

240 - 270 W
Nepertraukiamas
{Kartojimas 2 min. ĮJUNGTA, tada 2 min. IŠJUNGTA}
216 mm x 305 mm x 384 mm
4.4 k g

4.2 k g

Jungiklis

2 greitis

1 greitis

Talpa (Apytiksliai)

1.5 L sulčių puodelis, 2.0 L minkštimo talpa

Svoris (Apytiksliai)

Akustinis oro triukšmas

(1 greitis) : 78 (dB (A) re. 1 pW)
(2 greitis) : 79 (dB (A) re. 1 pW)

80 (dB (A) re. 1 pW)

Informacija apie išmetimą nereikalingos elektrinės ir elektroninės įrangos naudotojams
(privatiems namų ūkiams)
Šis simbolis ant gaminių ir/ar lydinčių dokumentų reiškia, kad naudoti elektriniai ir
elektroniniai gaminiai neturėtų būti maišomi su bendromis buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo elgesio, atkūrimo ir perdirbimo, prašome nugabenti šiuos gaminius į skirtus surinkimo
punktus, kuriuose jie bus nemokamai priimti. Arba, kai kuriose šalyse jūs galite grąžinti savo
gaminius savo vietiniam mažmenininkui, kai perkate lygiavertį naują gaminį.
Teisingas šio gaminio išmetimas padės išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti bet kokių galimų neigiamų pasekmių
žmogaus sveikatai ir aplinkai, kurios, priešingu atveju, gali kilti netinkamo elgesio su atliekomis.
Prašome susisiekti su savo vietine savivaldybe dėl daugiau detalių apie jūsų artimiausią paskirtą surinkimo punktą.
Dėl netinkamo šios atliekos šalinimo gali būti taikomos sankcijos, nurodytos šalies įstatymuose.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei jūs norite išmesti elektrinę ir elektroninę įrangą, prašome susisiekti su savo pardavėju ar tiekėju dėl daugiau
informacijos. Informacija apie išmetimą kitose, Europos Sąjungai nepriklausančiose, šalyse
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei jūs norite išmesti šį gaminį, prašome susisiekti su savo vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir paklauskite apie
teisingą išmetimo metodą.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Atstovas ES :

GARANTINIS IR POGARANTINIS REMONTAS
UAB “Emtoservis”
8 700 44 724
Adresas: Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius
Tel. +370 5 2737368 Faks. +370 5 2737368
El. paštas: svc@emtoservis.lt

