Naudojimo instrukcija
Lėta sulčiaspaudė (buitiniam naudojimui)
Modelio Nr.

MJ-L500

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir teisingai ir saugiai naudoti prietaisą.
• Prieš naudodami šį prietaisą, atkreipkite ypatingą dėmesį į skyrių „Atsargumo priemonės“ (psl. LT3-8).
• Prašome pasidėti šias naudojimo instrukcijas ateičiai.
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Atsarginės dalys
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Receptai

LT22
Informacija vartotojams apie elektros prietaisų ir elektroninės įrangos atliekų
išmetimą (privatiems namų ūkiams)

Šis simbolis ant produktų ir (arba) lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros
ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamam atliekų
perdirbimui ir utilizavimui, priduokite nebenaudojamą prietaisą į surinkimo punktus, kur jį
priims nemokamai. Kai kuriose šalyse galite grąžinti prietaisus savo vietos mažmenininkui
įsigydami tokį patį naują gaminį.
Tinkamai išmesdami šį prietaisą, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą
ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.
Jei reikia informacijos apie artimiausius surinkimo punktus, kreipkitės į vietos institucijas.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Saate elektroonikaromude kõrvaldamisel lisainfot vastava seadme müüjalt või tarnijalt.
Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti
tinkamą išmetimo būdą.
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Saugos atsargumo priemonės

Būtina laikytis
šių nurodymų.

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų arba traumų naudotojui, kitiems žmonėms,
ir turto sugadinimo, reikia laikytis žemiau pateiktų nurodymų.

■ Šiose schemose nurodyta žala dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

ĮSPĖJIMAS:
DĖMESIO:

Sunkių arba mirtinų traumų pavojus.
Sužalojimo arba turto sugadinimo pavojus.

■ Simboliai klasifikuojami ir aiškinami taip.
Šis simbolis reiškia draudimą.
Šis simbolis nurodo reikalavimą, kurio reikia laikytis.

ĮSPĖJIMAS

● Negalima pažeisti maitinimo laido arba elektros tinklo lizdo.

Šiuos veiksmus atlikti griežtai draudžiama.
Keisti, liesti arba laikyti šalia kaitinimo elementų, lankstyti, sukioti, traukti,
tampyti virš aštrių briaunų, dėti ant viršaus sunkius daiktus, raišti maitinimo
laidą ir nešti prietaisą suėjus už maitinimo laido.
(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).

● Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas
arba maitinimo laido kištukas silpnai laikosi sieniniame elektros lizde.
(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).
 Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis
gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos
kvalifikacijos asmuo.
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Saugos atsargumo priemonės

Būtina laikytis
šių nurodymų.

ĮSPĖJIMAS
● Nelieskite maitinimo laido ar maitinimo laido drėgnomis rankomis.

(Gali kilti elektros šokas).
• Rankos visada turi būti sausos prieš pradedant darbą su jungiant maitinimo
laido kištuką arba prietaisą.

● Įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės, turi būti tokia pati kaip
vietinio tinklo įtampa.
Gali kilti gaisras arba elektros šokas.

Taip pat venkite jungti kitus įrenginius į tą patį buitinį elektros lizdą,
kad būtų išvengta prietaiso perkaitimo. Tačiau jei jungiate į vieną lizdą
kelis maitinimo kištukus, įsitikinkite, kad bendra galia neviršija nominalaus
sieninio elektros lizdo galingumo.

● Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką.

(Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą dėl šilumos,
kuri gali išsiskirti aplink kištuką).

● Reguliariai valykite maitinimo lizdą.

(Ant maitinimo laido kištuko susikaupusios dulkės ir drėgmė gali
sumažinti izoliaciją, o tai gali sukelti gaisrą)

 Atjunkite maitinimo kištuką ir nuvalykite sausa šluoste.

● Laikykite maitinimo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nenukabinkite maitinimo laido per stalo ar darbastalio kraštą.
(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).

● Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo vandeniu.

(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).
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ĮSPĖJIMAS
● Patys neardykite ir neremontuokite prietaiso bei nieko jame nekeiskite.
(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).
 Pasikonsultuokite su pirkimo centru arba „Panasonic“ klientų
aptarnavimo centru.

● Negalima leisti vaikams ir kūdikiams žaisti su pakuote.
(Galima uždusti).

● Prietaiso negalima naudoti vaikams.

Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys su fizine, sensorine ar protine
negale arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių,
jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip prietaisą naudoti saugiai
ir supranta rizikos veiksnius.
(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).

● Visada laikykite vaikus atokiai nuo prietaiso.

(Galima susižaloti ir nudegti).
• Vaikai nesuvokia pavojaus, kuris gali atsirasti dėl netinkamo
prietaiso naudojimo.
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Saugos atsargumo priemonės

Būtina laikytis
šių nurodymų.

DĖMESIO!
● Iš karto atjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir jo nebenaudokite tuo
mažai tikėtinu atveju, kad prietaisas nustoja veikti tinkamai.
(Galite nudegti, gali kilti gaisras, dūmai, arba elektros smūgis).
pvz., veikia netinkamai arba lūžta
• Maitinimo kištukas ir maitinimo laidas neįprastai įkaista.
• Maitinimo laidas yra pažeistas arba prietaisas nemaitinamas iš tinklo.
• Pagrindinis korpusas deformuojasi, yra matoma žala arba korpusas yra
neįprastai karštas.
• Naudojimo metu girdisi nenormalus triukšmas.
• Juntamas nemalonus kvapas.
• Yra kitokių gedimų ir trikčių.
 Iš karto išjunkite prietaisą ir kreipkitės į pardavėją arba „Panasonic“ klientų
aptarnavimo centrą arba remonto centrą dėl patikrinimo.

● Nenaudokite šio prietaiso jokiems kitiems instrukcijoje
nenurodytiems tikslams.

(Galima susižaloti ir nudegti).
• „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės, jei prietaisas yra netinkamai
naudojamas arba nesilaikoma šių nurodymų.

● Nenaudokite prietaiso šiose vietose.

• Ant nelygių paviršių, ant kilimų arba staltiesių ir t.t.
(Galima sukelti gaisrą ir nudegti).
• Vietos, kur gali tikšti vanduo, arba šalia šilumos šaltinio.
(Gali kilti gaisras arba elektros srovės nuotėkis).
• Prie bet kokio atviro vandens, pavyzdžiui, vonios, kriauklės,
arba kitų talpyklų.
(Gali kilti gaisras arba elektros srovės nuotėkis).
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DĖMESIO!
● Į prietaiso plyšius nekiškite jokių daiktų.

(Gali kilti elektros šokas).
• Ypač metaliniai daiktai, pavyzdžiui, smeigtukai arba vielos.

● Prietaiso neneškite suėmę už maitinimo laido.
(Gali kilti gaisras arba galite susižaloti).

● Nenaudokite jokių kitų dalių su šiuo prietaisu, o tik prietaiso
originalias atsargines dalis.

(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).

● Nenaudokite prietaiso daugiau nei 15 min.

Po 15 minučių veikimo palaukite 30 minučių
(arba kol variklio korpusas atvės).
(Gali nudeginti).

● Nekiškite pirštų arba indų, pavyzdžiui, šaukštų ir šakučių,

į padavimo vamzdį, kai prietaisas veikia. Jei maistas užsikemša
padavimo vamzdį, naudokite maisto stūmiklį arba kitą vaisių arba
daržovių gabalą jį pastumti žemyn.
(Galite susižeisti).

● Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
(Gali kilti gaisras).
Kai paliekate prietaisą, išjunkite maitinimą.

● Neatidarykite dangtelio arba nenuimkite sultims spausti
dubenėlio prietaisui veikiant.
(Galite susižeisti).

● Nenaudokite prietaiso, jei suspaudimo varžtas arba sulčių

spaudimo dubuo yra sugadintas arba turi matomų įtrūkimų.
(Galite susižeisti).
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Saugos atsargumo priemonės

Būtina laikytis
šių nurodymų.

DĖMESIO!
● Laikykite maitinimo laido kištuką, traukdami kištuką iš elektros tinklo
lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.

(Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba
gaisras).

● Statykite prietaisą ant tvirto, sauso, švaraus ir ugniai atsparaus
pagrindo.

(Galite susižeisti).

● Saugokitės, kad naudojimo metu maitinimo laidas niekur
neužkliūtų ir neįstrigtų.

(Priešingu atveju galima susižaloti ir nudegti).

● Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, jeigu ir prieš montuojant,
išmontuojant arba valymo metu jis bus paliktas be priežiūros.
(Galite susižeisti).

● Tvarkant ir valant varžtą ir filtrą, reikia elgtis rūpestingai.
(Galite susižeisti).

● Perkeldami prietaisą, kelkite variklio korpusą ir išspaudų dubenėlį

atskirai, abiem rankomis laikydami dalis apačioje ir atjungę iš tinklo.
(Gali kilti gaisras).
Dangtelis

Sulčių
dubuo
Variklio
korpusas

● Neleiskite, kad plaukai, karoliai arba drabužiai patektų
į padavimo vamzdį.

(Juose įsipainiojus galima susižaloti).
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Svarbi informacija
● Nedėkite sulčių indo ir išspaudų dubens į mikrobangų krosnelę.
● Prietaiso negalima mėtyti, norint išvengti jo gedimų.
● Nenaudokite prietaiso lauke.
● Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
● Priedai turi būti įstatyti tvirtai.
● Būtina išvalyti prietaisą po kiekvieno naudojimo.
● Įjungę prietaisą, nenaudokite jo tuščio daugiau nei 30 sekundžių.
Galite pažeisti prietaisą.
Įjungę prietaisą, iš karto įdėkite produktų.
● Neuždenkite išspaudų snapelio ir sulčių ištekėjimo snapelio,
kai prietaisas veikia.
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Elektros tinklo reikalavimas (tik D. Britanijai)
SAVO SAUGUMUI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ TEKSTĄ.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas tiekiamas su liejamojo formavimo būdu
pagamintu maitinimo laido kištuku su trimis kaiščiais.
Šiame kištuke sumontuotas 13 amperų saugiklis.
Jei reikia pakeisti saugiklį, naujasis saugiklis turi būti 13 amperų ir patvirtintas ASTA
arba BSI pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas arba BS ženklas.
Jei kištuke yra išimamas saugiklio dangtelis, pakeitę saugiklį, būtinai vėl uždėkite
dangtelį.
Pametus saugiklio dangtelį, kištuko naudoti negalima, kol nebus uždėtas
pakaitinis dangtelis.
Saugiklio dangtelį galima įsigyti iš vietinio „Panasonic“ prekybos atstovo.
Jei įrengtas lietas kištukas netinka jūsų namų elektros tinklo lizdui,
reikia išimti saugiklį, o ir kištuką nupjauti ir saugia išmesti.
Įkišus kištuką į 13 amperų elektros lizdą kyla stipraus elektros smūgio pavojus.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai
nuo kintamosios srovės maitinimo
laido kištuko (A ir B pav.) tipą.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės
maitinimo laido kištukas, ir vadovaukitės
toliau pateikimais nurodymais.
Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo
kintamosios srovės maitinimo kištuko
vaizdo.
Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu
ir pakeiskite saugiklį; uždarykite arba
uždėkite saugiklio dangtelį.
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Figure
A
pav. A

Figure
B
pav. B
dangtelis
Fuse cover

Dalių pavadinimai ir tvarkymo instrukcijos
●Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą arba kai jo ilgai nenaudojote,
nuplaukite visas nuimamas dalis. (P. LT18)

Priedai
Maisto stūmiklis

Sulčių dubuo

Išspaudų indas

Padavimo vamzdis
Dangtelis

Spaudimo varžtas

Valymo šepetėlis

Rankenos galą galima naudoti pašalinti
išspaudas iš sulčių snapelio arba išspaudų
snapelio.

Sulčių priedas

Šalčio priedas

Filtras

Besisukantis
šepetėlis
Besisukantis
šepetėlis (dvipusis)
Sulčių dubuo

Apsauginis kaištis (viršutinė
variklio korpuso pusė)
(P. LT14)
Dangtelis

Išspaudų snapelis

Sulčių snapelis
Maitinimo mygtukas

ĮJUNGTA: paspauskite, kad
sulčiaspaudė imtų veikti.
O
IŠJUNGTA: lengvai
R
paspauskite, kad sulčiaspaudė
nustotų veikti.
ATBULINĖ EIGA: paspauskite ir
palaikykite, kol pasukus atbuline
kryptimi. (Atleiskite pirštą, norėdami
sustabdyti sulčiaspaudę).
• Šis mygtukas gali būti naudojamas,
ON

I

Variklio korpusas

•

OFF

REVERSE

Maitinimo kištukas
Maitinimo laidas

kai įstringa produktai.
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Prieš naudojimą – dalių išmontavimas ir sumontavimas –
Priedų išmontavimas/ sumontavimas

● Čia aprašyta, kaip nuimti / sumontuoti priedus, naudojant sulčių priedą kaip pavyzdį.
Šalčio priedą galima išmontuoti / sumontuoti tuo pačiu būdu.

Kaip išmontuoti

1

1

Išimkite
dubenį iš
variklio
korpuso.

2●

Tarpiklis, gumos kamštis ir
gumos šepetėliai turi būti
teisingai įdėti į jų vietas.

● Tarpiklis yra sulčių spaudimo dubenyje.

Nuimkite sulčių priedą.
Kartu su juo išsiima spaudimo
varžtas juo.

Vaizdas iš viršaus

● Guminis kištukas yra išoriniame dugne.

Spaudimo
varžtas

Stumkite jį tol,
kol nebus tarpo.
(Šalčio priedas)

3

● Guminiai šepetėliai yra ant besisukančio
šepečio šono.

Išimkite dalis.

Filtras
(Šalčio priedas)
Besisukantis
šepetėlis
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Išorės vaizdas iš apačios

Žr. LT19 psl., kur aprašyta, kaip įdėti tarpiklį,
guminius kištukus ir guminius šepetėlius.
Sulčiaspaudė gali tinkamai neveikti,
jei ji sumontuota neteisingai.

●

Kaip sumontuoti

2

3

Nustatykite sulčių spaudimo
dubenį ant variklio korpuso.
Sulygiuokite „“ ženklą ant variklio korpuso
ir „“ ženklą ant sulčių spaudimo dubens.

Pritvirtinkite besisukantį šepetį
ir filtrą, tada nustatykite jį ant
variklio korpuso.
Sulygiuokite „“ ženklą ant variklio korpuso
ir „“ ženklą ant sulčių priedo.
Vaizdas iš viršaus

4

(Šalčio priedas)

Sumontuokite nuspaudžiant varžtą.
 Įdėkite spaudimo varžtą į centrą.
 Pasukite spaudimo varžtą ir stumkite

●
●

jį į skylę, kol sustos.
Dangčio negalima uždaryti, jei spaudimo
varžtas nenustumtas iki galo žemyn.
Būkite atsargūs, neprispauskite pirštų į
tarpą tarp spaudimo varžto ir filtro.

①
②
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Prieš naudojimą

– dalių išmontavimas ir sumontavimas –
(tęsinys)

Dangčio nuėmimas / uždėjimas
Kaip sumontuoti

1

Sulygiuokite „ “ ženklą ant
variklio korpuso ir „ “
ženklą ant bunkerio.

1
2

2

Sukite bunkerį laikrodžio rodyklės
kryptimi, kol pasigirs spragtelėjimas.

Spustelėkite

Norėdami nuimti, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

Apsauginis fiksatorius
Apsauginis fiksatorius

Rotorius
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Apsauginis užraktas skirtas apsaugoti
sulčiaspaudę nuo įjungimo, kai dalys
netinkamai įstatytos.
Nespauskite saugos užrakto kaiščio
jokiais įnagiais, lazdelėmis ir t.t.

Prieš naudojimą

– produktų paruošimas
sultims spausti –

su sulčių priedu

Draudžiami produktai
Produktai, kurie gali sugadinti detales

Lipnūs produktai, kurių negalima išspausti

●Ledas ir šaldyti produktai
●Persikų, slyvų, mangų ir t.t. sėklos ir kauliukai
●Persimonai (kurių sėklų negalima
būti visiškai išimti)

●Lotoso šaknis
●Okra
●Mulukhiya ir t.t.

●Sausi maisto produktai (sojos

pupelės, kitos pupelės, grūdai ir t.t.)

●Nevirti moliūgai, varnalėšos ir t.t.
●Cukranendrės
●Skysčiai, augalinis aliejus, kiti kepimo aliejai
●Karštas maistas

Riebios medžiagos

●Sezamas
●Graikiniai riešutai
●Žemės riešutai ir t.t.
Pastaba

Riebūs produktai, kuriuos galima spausti
tik įpylus skysčio.

Produktų paruošimas

●Vaisiai

• Nulupkite storą žievę ir pašalinti didelius ir/arba kietus kauliukus, sėklas iš vaisių, pavyzdžiui,
ananasų, citrusinių vaisių, persikų ir mangų.
Palikite ploną obuolių, citrinų ir žaliosios citrinos ir t.t. žievę.

●

• Supjaustykite vaisius pakankamai mažais gabalėliais, kad tilptų į padavimo vamzdį.
Daržovių
• Išpjaukite kotelius ir sėklas.
• Supjaustykite daržoves vaisius pakankamai mažais gabalėliais, kad tilptų į padavimo vamzdį.
(Mažiau negu 3 cm pločio arba kubeliais).
• Supjaustykite lapines daržoves maždaug 2 cm gabalėliais arba juostelėmis.
• Supjaustykite kietus produktus, pavyzdžiui, morkas, plonomis 2 cm pločio juostelėmis.

Patarimai
• Naudokite šviežius vaisius ir daržoves.
Skonis ir išgaunamas sulčių kiekis gali skirtis, priklausomai nuo produktų šviežumo ir
derliaus nuėmimo laiko.
• Naudojant produktus, kuriuose yra mažiau drėgmės, galima pamažu įpilti atitinkamą kiekį
skysčių, tokių kaip vanduo arba pienas.
• Geriau sultis spausti iš produktų, kurių sudėtyje yra daugiau sausos medžiagos, pavyzdžiui,
bananų, persikų arba mangų, kartu su drėgnais vaisiais, pavyzdžiui, obuoliais arba apelsinais.
• Lapinės daržovės lengvai prilimpa prie spaudimo varžto ir (arba) įstringa priedų viduje arba prie
išspaudų snapelio. Rekomenduojame juos kišti į padavimo vamzdį su stiebeliais.
• Nedėkite išspausto minkštimo į padavimo vamzdį antrą kartą.
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Prieš naudojimą

– šaldytų produktų
paruošimas –

su šalčio priedu

Draudžiami produktai
Produktai, kurie gali sugadinti dalis

● Ledas ir giliai užšaldyti produktai.
● Kavos pupelės, sausos pupelės,
grūdai ir t.t.

● Moliūgai, saldžiosios bulvės ir t.t.
(Virti ir sušaldyti produktai)

● Duona, ryžiai, makaronai
ir jų gaminiai.

● Alkoholiniai gėrimai, salotų
aliejus, kiti kepimo aliejai.

Produktų paruošimas
 Nulupkite odelę ir išimkite dideles ir/arba kietas sėklas arba kauliukus ir t.t. iš produktų,
pavyzdžiui, obuolių, ananasų, apelsinų ir avokado.
Nulupkite citrusinių vaisių žievę, kad gautųsi geresnė tekstūra.
Pomidorus nublanširuokite ir nulupkite odeles.
 Supjaustykite produktus pakankamai mažais gabalėliais, kad tilptų į padavimo vamzdį.
Mažiau negu 3 cm.
 Užšaldykite produktus.
Užšaldant produktus, paskleiskite juos ant aliuminio padėklo,
kad nesiliestų vienas su kitu.
 Atitirpinkite šaldytus produktus kambario temperatūroje, kol šakute
galėsite pasiekti produkto centrą. (apie 5-30 min.)

Patarimai

● Nepakankamai atšildžius, ingredientai nesusimaišo arba jų paviršius nepasidaro tolygus.
● Nenaudokite pakartotinai sušaldytų produktų arba produktų, kurie buvo ilgai laikomi šaldiklyje.
● Šaldytus produktus reikia sunaudoti per vieną mėnesį.
● Jei užšaldyti produktai yra naudojami iš karto išėmus juos iš šaldiklio, galite sugadinti prietaisą.

LT16

Kaip naudotis
Sulčių spaudimas
Paruošimas

 Sumontuokite dalis ant variklio korpuso ir uždėkite dangtį. (P. LT12-14)
 Paruoškite produktus. (P. LT15-16)
 Padėkite indus po sulčių snapeliu ir išspaudų snapeliu.

● Naudojant priedą šalčiui, indo dėti po išspaudų
indu nebūtina.

 Iki galo įkiškite kištuką į buitinį maitinimo lizdą.

1
2

Paspauskite
mygtuką
„ON“.

ON

I
O•
R
OFF
REVERSE

Maisto stūmiklis

Lėtai kiškite produktus
į padavimo vamzdį ir
stumkite juos maisto
stūmikliu.

● Po truputį dėkite naujus produktus
maždaug kas 5 sekundes.
● Naudojant daugiau nei vienos
●
●

3

rūšies produktų, kiškite juos
po truputį pakaitomis.
Negalima per jėgą stumti
produktų į padavimo vamzdį.
Užsikimšus produktams arba prietaisui
Išspaudų
veikiant tuščia eiga, paspauskite ir kelias
snapelis
sekundes palaikykite atveju atvirkštinės
eigos mygtuką „REVERSE“ (P. LT11).

Baigus spausti sultis,
paspauskite „OFF“ mygtuką
ir uždarykite snapelio dangtelį.

Išspaudų
indas

Padavimo
vamzdis
Atidarykite
snapelio
dangtelį
Sulčių
snapelis

Sulčių
dubuo

Po naudojimo

● Ištraukite maitinimo kištuką.
● Valymo šepetėliu pašalinkite minkštimą nuo sulčių snapelio ir išspaudų snapelio.
● Išimkite filtrą ir jį išvalykite. (P. LT18-19)
Nejudinkite sulčiaspaudės laikydami už dangčio arba sulčių dubens.
(Priešingu atveju galite susižeisti.)

Pastaba

● Priklausomai nuo produktų (ypač kietų produktų), jų minkštimo galima įmaišyti į sultis.
Jei nepageidautinas minkštimas patenka į gėrimą, jį iškoškite.
● Kai minkštimas neišeina arba vis kaupiasi sulčių snapelyje ir viršuje, pasukite
jungiklį ir jas pašalinkite.

LT17

● Išvalykite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
● Prieš valydami atjunkite nuo elektros tinklo.

Kaip valyti
Negalima naudoti:

● Valymui nenaudokite benzino, skiediklio, alkoholio, balinimo, šveitimo miltelių, metalo šepečių
arba nailoninių šepetėlių, kitaip paviršius bus sugadintas.
● Nevalykite prietaiso su smailiu daiktu, dantų krapštuku arba smeigtuku.
Apie dalių spalvos pasikeitimus
Maisto stūmiklis / bunkeris
Plaukite praskiesto indų plovikliu
(neutralus) ir minkšta kempine.
Tada kruopščiai nuplaukite
vandeniu ir gerai nusausinkite.
* NEGALIMA plauti indaplovėje

Šalčio priedas
Plaukite praskiesto indų plovikliu
(neutralus) ir minkšta kempine.
Tada kruopščiai nuplaukite
vandeniu ir gerai nusausinkite.
* Galima plauti indaplovėje

Besisukantis šepetėlis
(P. LT19)

Sulčių dubuo
(P. LT19)

Naudojant kai kuriuos produktus, tokius
kaip morkos arba lapinės daržovės ir t.t.,
gali pasikeisti prietaiso dalių spalva. Po
kiekvieno naudojimo iš karto išvalykite
visas detales, taip lengviau pašalinsite
spalvą.

Spaudimo varžas / filtras
Plaukite praskiesto indų plovikliu
(neutralus) ir minkšta kempine.
Tada kruopščiai nuplaukite
vandeniu ir gerai nusausinkite.
• Naudokite valymo
šepetėlį valyti
apatinį spaudimo
varžto paviršių.
• Filtrui užsikimšus,
valykite jį valymo
šepečiu.

* Galima plauti indaplovėje

Priedai
Variklio korpusas
Nuvalykite su gerai išgręžta
šluoste.
* NEGALIMA plauti indaplovėje

Plaukite praskiesto indų plovikliu
(neutralus) ir minkšta kempine.
Tada kruopščiai nuplaukite
vandeniu ir gerai nusausinkite.

*Galima plauti indaplovėje

Dalis galima plauti indaplovėje
Prieš dedant dalis į indaplovę, pašalinkite nuo jų maisto likučius.
Dėl karščio dalys gali suskilinėti. Visada laikykite dalis atokiai nuo šildytuvų, arba nustatykite
šildytuvui žemą temperatūrą.

●
●
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Sukamasis šepetys / sulčių spaudimo dubuo
Plaukite praskiesto indų plovikliu (neutralus) ir minkšta kempine. Tada kruopščiai nuplaukite vandeniu
ir gerai nusausinkite. Po valymo kruopščiai nusausinkite visas dalis ir
teisingai sumontuokite.
* NEGALIMA plauti
Naudokite šepečio rankenos galą valyti sulčių spaudimo dubens
indaplovėje
snapeliui. (Valydami jį šepetėliu, galite subraižyti paviršių).

●

Kaip išardyti

Kaip sumontuoti

Stumkite guminį šepetį nurodyta rodyklės
ženklo kryptimi ir išimkite detalę iš tarpo.
Netraukite guminio šepečio
per jėgą.

Pastaba

Guminis šepetys

①

②
③

Tarpas

Įdėkite guminio šepečio viršutinį / apatinį griovelius į tarpą
ir įstumkite jį iki galo aukštyn / žemyn abiejuose galuose.
Kad nesugadintumėte sulčiaspaudės, patikrinkite, ar
viršutinis ir apatinis grioveliai yra teisingoje padėtyje.
Įstatykite griovelį
Tarpas
į išsikišusią dalį.

●

Viršutinis
(ilgas)

④

■ Vidinės pusės sulčių dubens
tarpiklis

Apatinis
(trumpas)

Vaizdas iš viršaus

■ Išorinio sulčių dubens dugno guminis kištukas
Kaip išmontuoti

Kaip išmontuoti

Kaip sumontuoti

Ištraukite tarpinę per viršų.
Kaip sumontuoti

Stumkite tarpiklį
į tarpą, kaip
parodyta toliau.

Stumiama

Ištraukite guminį kamštį
rodyklės nurodyta kryptimi.
Jo negalima išimti iš
sulčių dubens.

●

Pjūvio vaizdas

Stumkite
guminį kamštį
į angą rodyklės
kryptimi, kol
nebeliks tarpo.

■ Apie guminius šepečius, tarpiklius ir guminį kištuką

● Išplovus, gerai nuvarvinkite vandenį ir sumontuokite dalis.

Nepalikite nesumontavę.
(vaikai gali praryti mažas detales, nuo jų uždusti arba pamesti.
Tuomet prietaisas neveiks arba bus nesandarus).

Saugojimas

● Siekiant išvengti rūdžių susidarymo, po plovimo išdžiovinkite dalis.
● Norėdami išvengti gedimų, nestatykite variklio korpuso atvirkščiai.
● Norėdami perkelti sulčiaspaudę, atskirkite sulčių dubenį nuo variklio
korpuso ir laikykite juos suėmę abiem rankomis. (P. LT8).
● Prietaisą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Gedimų šalinimas

Patikrinkite šiuos elementus prieš kreipdamiesi
į mus dėl remonto.

Gedimas

Priežastis ir sprendimas

● Ar kištukas iki galo įkištas į maitinimo tinklo lizdą?
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
● Teisingai sumontuokite sulčiaspaudę.
Sulčiaspaudė neveikia,
nors maitinimas
įjungtas.

 Bunkeris turi būti dedamas, kol išgirsite trakštelėjimą.

●

To nepadarius, sulčiaspaudė neveiks, kai bus įjungtas
maitinimas. (P. LT14)
Yra įjungta jungtuvo apsauga.
• Naudojate neleistinus produktus.
• Produktų kiekis yra per didelis.
• Produktai per kieti.
 Žr. skyrių „Grandinės išjungiklio apsauga“ (P. LT21).
Išinkite draudžiamus produktus iš sulčiaspaudės.

● Veikimo laikas yra ilgesnis, negu nominalus.

Variklio korpusas
yra karštas.

 Stebėkite leistiną naudojimo trukmę (15 minučių).
Norėdami naudoti toliau, palaukite mažiausiai 30 minučių.
Tuomet variklio korpusas atvės, ir bus galima išvengti gedimų
dėl variklio perkaitimo.

● Atidarytas bunkeris.
 Išjunkite maitinimą, uždarykite dangtį ir įjunkite iš naujo.
● Yra įjungta jungtuvo apsauga.
Sulčiaspaudė staiga
sustoja.

●

• Naudojate neleistinus produktus.
• Produktų kiekis yra per didelis.
• Produktai per kieti.
 Žr. skyrių „Grandinės išjungiklio apsauga“ (P. LT21).
Išinkite draudžiamus produktus iš sulčiaspaudės.
Užsikimšo išspaudų snapelis.
 Išjunkite maitinimą ir išimkite likučius teptuko rankenos
galiuku.

● Tai normalu.
Triukšmas veikimo
metu.

Sulčių arba šaldytų
produktų nuotėkis.

Dubuo arba variklio
korpusas virpa
darbo metu.
Per didelis triukšmas
arba vibracija.
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Girdisi trinties ar kitas čežantis garsas.
• Tai spaudžiamų produktų garsas.
(Priklausomai nuo produktų, triukšmas gali būti gana garsus).
• Tai garsas, kai besisukantis šepetys liečiasi su filtru.

● Tarpiklis, gumos šepetėliai ir (arba) guminis kaištelis
sumontuoti neteisingai.
 Sumontuokite juos teisingai. (P. LT12, 13, 19)

normalu.
● Tai
Kadangi sulčių dubuo ir variklio korpusas yra su įpjova,
besisukant spaudimo varžtui jie gali virpėti.
Nespauskite dangčio arba sulčių dubens per stipriai.
(Gali sugesti sulčiaspaudė).

● Neteisingai sumontuotas sulčių spaudimo varžtas ir priedai.
 Surinkite sultims spausti varžtą ir priedus teisingai.
(P. LT12-13).

Grandinės išjungiklis
Variklis gali nustoti veikti, kai įjungiama jungtuvo apsauga, siekiant išvengti variklio perkrovos.
Jei variklis sustoja, atlikite šiuos veiksmus:

1

Išjunkite maitinimą.

ON

I
O•
R
OFF
REVERSE

2

Paspauskite mygtuką „REVERSE“, kad prietaisas imtų
suktis atgal sekundžių.

● Jei prietaisui pasisukus imtų suktis atgal varžto vis tiek negalite nuspausti, tai reiškia,

3
4●

kad yra įjungta apsauga nuo perkaitimo. Šiuo atveju atjunkite kištuką ir palikite
sulčiaspaudę atvėsti bent 30 minučių.

Išjunkite maitinimą ir išimkite sudėtines dalis iš priedų.
Paspauskite mygtuką „ON“.
Sumažinkite paduodamų produktų kiekį ir švelniai stumkite juos į padavimo vamzdį.

Atsarginės dalys
■ Filtras

■ Tarpiklis

■ Šalčio priedas

■ Išspaudų indas

■ Besisukantis šepetėlis

■ Guminis šepetys

Dalies numeris: XXXX
Dalies numeris: XXXX

■ Sulčių dubuo

Dalies numeris: XXXX
Dalies numeris: XXXX

Dalies numeris: XXXX
Dalies numeris: XXXX

Dalies numeris: XXXX

Techniniai duomenys
MJ-L500
Maitinimas
Galios sąnaudos
Leistina naudojimo trukmė
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
150 W
2 ciklai iš eilės po 15 min. įjungus „ON“, tada 5 min. išjungta „OFF“
●● × ●● × ●● cm

Svoris (apytikris)

●,● kg

Maitinimo laido ilgis (apytiksl.)

1,0 m
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Receptai
Špinatai ir bananų sultys

Mėlynių ir bananų šaldytas patiekalas

(2 porcijos)
• Špinatai ......................................... 120 g
• Bananai ......................................... 180 g
• Obuoliai ......................................... 300 g
• Citrinos ........................................... 20 g

(2 porcijos)
• Mėlynės ......................................... 100 g
• Bananai ......................................... 180 g

Morkų ir apelsinų sultys

Paprikos ir pomidorų sultys

(2 porcijos)
• Morkos ............................................. 300 g
• Bananai ........................................ 120 g
• Apelsinai ....................................... 210 g
• Citrinos ........................................... 10 g

(2 porcijos)
• Raudonoji paprika ............................. 120 g
• Pomidorai ....................................... 200 g
• Bananai .......................................... 60 g
• Citrinos ........................................... 10 g
• Obuoliai ......................................... 200 g

Morkų ir obuolių sultys

Morkų ir pomidorų sultys

(2 porcijos)
• Morkos ......................................... 300 g
• Obuoliai ........................................ 300 g
• Citrinos ........................................... 30 g

(2 porcijos)
• Morkos .......................................... 200 g
• Pomidorai ....................................... 160 g
• Apelsinai ........................................ 100 g
• Citrinos ........................................... 30 g

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
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