SULČIASPAUDĖ - KOKTEILINĖ PROFICOOK PC-AE1002
NAUDOTOJO VADOVAS

Valdymo mygtukų išsidėstymas
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Bendrosios saugumo taisyklės
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį,
pirkimo čekį ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias
naudojimo instrukcijas.
•
Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Niekuomet nenaudokite prietaiso komerciniams
tikslams.
Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų.
Niekada nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas sušlapo, tuoj pat
išjunkite jį iš elektros lizdo.
•
Baigę darbą ar norėdami prietaisą išvalyti, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netraukite už
laido – trūktelėkite patį kištuką. Nuimkite prijungtus priedus.
•
Nepalikite veikiančio aparato be priežiūros. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį
išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės.
•
Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą, nebenaudokite prietaiso.
•
Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisymo specialistą. Nerizikuokite savo sveikata – leiskite
pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui. Šie asmenys
užtikrins, kad būtų parinktas prietaisui tinkamo tipo laidas.
•

Naudokite tik originalias atsargines dalis.

•

Visuomet laikykitės žemiau esančių „Specialių prietaiso saugumo taisyklių“.

Instrukcijose naudojami simboliai
Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite
nelaimingų atsitikimų ir prietaiso gedimų.
ĮSPĖJIMAS!
Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumų ir sužalojimų priežastis.
BŪKITE ATSARGŪS:
Šis ženklas įspėja apie pavojų prietaisui ar kitam turtui keliančias situacijas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija.
Vaikai ir sutrikusių gebėjimų asmenys
•
Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.)
jiems nepasiekiamoje vietoje.
ĮSPĖJIMAS!
Dėmesio! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvelėmis ir folija, kad jie neuždustų.
•

Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties
naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą
atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti.

•

Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Specialios prietaiso saugumo taisyklės
ĮSPĖJIMAS!
•
Rizikuojate įsipjauti! Centrifugos sietelio (filtro) kraštai ir maišymo indelio ašmenys yra labai aštrūs.
•
Jei pažeistas besisukantis sietelis, prietaisas neveiks.
•
Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą grūstuvėlį. Nekiškite į pylimo kaklelį pirštų ar įrankių.
•
Prieš keisdami prietaiso priedus ar prietaiso veikimo metu judančias dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo laidą iš
maitinimo lizdo.
•
Nelieskite judančių prietaiso dalių.
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Prieš keisdami prietaiso dalis, palaukite, kol visiškai sustos peiliukų ašmenys.
Prieš įjungdami prietaisą, visuomet patikrinkite, kad priedai tinkamai prijungti ir tvirtai laikosi.
Nenaudokite sulčiaspaudės ilgiau nei 1 minutę iš eilės. Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam atvėsti maždaug 3
minutes.
Nelieskite judančių prietaiso dalių ir visuomet palaukite, kol jos visiškai sustos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Nespaudykite saugos jungiklių.
Prietaisui veikiant, nenuimkite dangtelio.
Nekiškite pirštų į produktų pylimo kaklelį.

Prietaiso paskirtis
Šis prietaisas skirtas vaisių ir daržovių sultims spausti bei skystiems produktams maišyti.
Nenaudokite prietaiso itin kietiems produktams (pvz. riešutams ar šokoladui) smulkinti.
Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas.
Naudokite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo instrukcijose. Prietaisas neskirtas naudoti komercinėms reikmėms.
Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali tapti traumų arba gedimų priežastimi.
Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

Prietaisas ir jo priedai
1 prietaiso pagrindas su varikliu
1 permatomas dangtelis
1 grūstuvėlis
1 centrifugos sietelis
1 centrifugos korpusas
1 sutrintos masės talpykla
1 pylimo kaklelio kaištelis
1 maišymo indelio dangtelis su pylimo kakleliu
1 maišymo indelis

Prietaiso išpakavimas
1.
2.
3.

Išimkite prietaisą iš dėžės.
Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės.
Įsitikinkite, kad dėžėje yra visos reikalingos prietaiso dalys.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje
„Valymas“.

Sudedamosios dalys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Grūstuvėlis
Pylimo kaklelis
Permatomas dangtelis
Saugos jungiklis
Centrifugos sietelis
Centrifugos korpusas
Varantysis ratas
Apsauginis gnybtas
Valdymo pultas
Pagrindas su varikliu
Sutrintos masės talpykla
Pylimo kaklelio kaištelis
Maišymo indelio dangtelis su pylimo kakleliu
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14. Maišymo indelis

Sulčiaspaudės paruošimas naudoti [žr. A pav.]
Norėdami surinkti prietaisą, žr. iliustracijas skiltyje „Valdymo mygtukų išsidėstymas“.
1. Padėkite prietaisą taip, kad dalis su mygtukais būtų atgręžta į Jus.
2. Pakreipkite saugos rankenėlę dešinėn.
3. Kairėje pusėje pritvirtinkite sutrintos masės surinkimo talpyklą taip, kad ji būtų prilaikoma centrifugos korpuso žiedeliu.
4. Pritvirtinkite centrifugos korpusą prietaiso pagrindo viršuje. Centrifugos korpuso kaklelis turi atsidurti ties pagrinde
esančiomis įpjovomis.
ĮSPĖJIMAS! Rizikuojate įsipjauti! Centrifugos sietelis yra labai aštrus.
5. Uždėkite centrifugos sietelį ant varančiojo rato ir spustelėkite jį žemyn. Sietelis užsifiksuos ant varančiojo rato.
6. Patikrinkite, kaip laikosi centrifugos sietelis, paliesdami sietelio kraštų apačias. Nestipriai spustelint sietelį, jis turėtų
neatsipalaiduoti.
7. Uždenkite permatomu dangteliu taip, kad šis siektų iki pat pertrintos masės talpyklos.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Jūsų prietaise įrengtas saugos jungiklis (4) neleis atsitiktinai įsijungti prietaiso varikliui. Įsitikinkite, kad tinkamai sujungti visi
prietaiso elementai, ypač centrifugos sietelis, ir kad prietaisas uždengtas dangteliu.
8. Užfiksuokite permatomą dangtelį apsauginiu gnybtu.
9. Pritvirtinkite sulčių talpyklą prietaiso dešinėje.
10. Įsitikinkite, kad valdymo mygtukais pasirinkta OFF padėtis.

Jungimas į elektros lizdą
•
•

Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa, nurodyta prietaiso etiketėje, sutampa
su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
Junkite prietaiso kištuką tik į tinkamai įrengtą ir įžemintą 220–240 V~ 50 Hz maitinimo lizdą.

Sulčiaspaudės naudojimas
Ekranėlis

Jūsų sulčiaspaudėje - kokteilinėje įrengtas ekranėlis, rodantis prietaiso nustatymus. Juos geriausiai matysite žiūrėdami horizontaliai.
Mygtukų reguliavimas
•

Paspaudus „P“ mygtuką, prietaiso variklis įsijungs su iškart nustatyta didžiausio greičio parinktimi.

•

Valdikliu iš OFF padėties pasirinkus ON, variklis pradės veikti 1 greičio parinktimi.

•

Pasirinkti nustatymai taip pat išreiškiami piktogramomis ekranėlyje.

•

Naudodami tam skirtą valdiklį, pasirinkite vieną iš 9 greičio parinkčių.

Įvairiems vaisiams tinkamos greičio parinktys
Pasirinkite tinkamą sulčiaspaudės galingumą, vadovaudamiesi žemiau esančia lentele.
1-2
Pomidorai, melionai
2-4
Slyvos, nekietos kriaušės, persikai, mangai (nulupti),
kiviai (nulupti)
4-6
Apelsinai (nulupti)
6-8
Agurkai
9
Ananasai (nulupti), kietos kriaušės, morkos, salierai,
obuoliai
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•
•
•

Prieš spausdami vaisius, juos nuplaukite.
Susmulkinkite vaisius gabaliukais taip, kad jie tilptų per pylimo kaklelį.
Pašalinkite kotelius ir didesnes sėklas ar kauliukus.

Sulčių spaudimas
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Prietaisas nepritaikytas naudoti ilgai be pertraukų. Kaskart 1 minutę panaudoję prietaisą, palikite jį atvėsti 3 minutes.

ĮSPĖJIMAS!
Prieš įjungdami prietaisą, nepamirškite patikrinti, ar tinkamai prijungti visi prietaiso priedai.
1. Valdikliu pasirinkite reikiamus nustatymus. Pradės veikti prietaiso variklis.
2. Į pylimo kaklelį sudėkite ir grūstuvėliu pastumkite supjaustytų vaisių ar daržovių gabalėlius. Atkreipkite dėmesį į pylimo
kaklelyje esančias prie grūstuvėlio formos pritaikytas įpjovas.
3. Išspaustos sultys bus surenkamos dešinėje pagrindo pusėje esančioje talpykloje. Susidaręs minkštimas laikomas sutrintos
masės talpykloje.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Stebėkite sulčių lygį talpykloje. Esant reikalui, pertraukite darbą, kad sultys neišsipiltų per kraštus.
•
Uogas ir citrusinius vaisius (pvz. agrastus, vynuoges, apelsinus) patariame ne spausti, bet slėgti specialiu presu.
•
Kai spaudžiate sultis iš daug sulčių turinčių vaisių, iš minkštimo surinkimo talpyklos gali ištekėti šiek tiek syvų. Tokiu atveju
rekomenduojame dažniau ištuštinti sutrintos masės talpyklą.
Darbo pabaiga ir išrinkimas
1. Valdikliu pasirinkite OFF poziciją ir palaukite, kol visiškai nustos veikęs centrifugos sietelis.
2. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
3. Nuimkite sulčių talpyklą ir atsukite apsauginį gnybtą.
4. Nuimkite permatomą dangtelį.
5. Nuimkite centrifugos sietelį su korpusu. Kelkite centrifugos korpusą prilaikydami abiem rankomis.
ĮSPĖJIMAS! Rizikuojate įsipjauti! Centrifugos sietelio pjaustyklė yra labai aštri. Pirštais lieskite tik išorines plastikines detalės
briaunas.
6. Kilstelėdami ištraukite sietelį iš centrifugos korpuso.

Maišymo indelio ir dangtelio surinkimas [B pav.]
1.

Paimkite maišymo indelį taip, kad rankenėlė atsidurtų dešinėje pusėje.

2.

Pritvirtinkite maišymo indelį prie prietaiso pagrindo taip, kad apatinėje indelio dalyje (

3.

Šios žymos turi būti tiesiai viena virš kitos.

4.

Pritvirtinkite juodą dangtelį ant indelio taip, kad jo lankstus snapelis uždengtų maišymo indelio pylimo ertmę.

5.

Uždenkite juodo dangtelio pylimo kaklelį kaišteliu.

6.

Nesmarkiai pasukdami kaištelį laikrodžio rodyklės kryptimi, jį užfiksuokite.

) ir ant pagrindo (

)

esančios žymos atsidurtų vienoje linijoje.

Maišymo indelio naudojimas
BŪKITE ATSARGŪS!
•

Prieš nuimdami maišymo indelį nuo pagrindo stovelio, visuomet išjunkite prietaisą.

•

Visuomet palaukite, kol nustos veikę maišymo ašmenys.

•

Esant aukštai temperatūrai, stikliniai paviršiai gali įskilti. Nepilkite į talpyklą skysčių, karštesnių nei 60°C.

•

Nepripilkite į maišymo indelį per daug skysčių. Indelio talpa – iki 1.8 litro. Atkreipkite dėmesį į ant indelio esančias gradacijos
žymas.

•

Nepilkite į indelį mažiau nei 0.6 litro skysčio. Pjaustymo ašmenims nepasiekiant skysčio, galite apgadinti prietaisą.
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•

Niekuomet nedėkite į maišymo indelį kietų produktų. Šis indelis skirtas tik skysčiams ir nėra pritaikytas kietų produktų,
tokių kaip riešutai, ledukai ar kavos pupelės, smulkinimui. Smulkindami kietus ingredientus, galite pakenkti prietaisui.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
•
1.

Maišymo funkcija veiks tik tada, kai
ir
žymos atsidurs tiesiai viena virš kitos.
Prietaisas nepritaikytas naudoti ilgai iš eilės. 1 minutę panaudoję prietaisą, leiskite jam vėsti 3 minutes.
Smulkiais gabalėliais susmulkinkite naudojamus vaisius.

2.

Jei to dar nepadarėte, uždėkite maišymo indelį ant prietaiso pagrindo.

3.

Supilkite į indelį skystus produktus, kuriuos norite išmaišyti.

4.

Uždenkite indelį dangteliu su kaišteliu.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Norite į sumaišytą gėrimą įberti cukraus ar prieskonių?
•
Pirmiausia išjunkite prietaisą.
•
Ištraukite dangtelio kaištelį ir per angą suberkite ingredientus.
•
Vėl uždenkite dangtelį kaišteliu.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maišymo indelio, į jį neįdėję produktų arba neuždengę dangteliu.
•
Nekiškite į maišymo indelį pirštų. Ašmenys yra aštrūs ir sukasi labai greitai! Rizikuojate smarkiai susižeisti.
•
5. Įsitikinkite, kad valdikliu pasirinkta OFF padėtis.
6.

Įjunkite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą ir įžemintą 220 - 240 V, 50 Hz rozetę.

7.

Įjunkite prietaisą valdikliu arba pasirinkite maišymo ritmingais impulsais funkciją, spustelėdami „P“.

Tolygus (nepertraukiamas) maišymas
Norėdami maišyti vienodai ir tolygiai, valdikliu pasirinkite vieną iš devynių galimų greičių. Nustatymai bus rodomi ekranėlyje.
1 padėtis = mažas greitis;
9 padėtis = didelis greitis.
Norėdami išjungti maišymo funkciją, valdikliu pasirinkite OFF padėtį.
Maišymas trumpais ritmingais impulsais

8.

a.

Valdikliu pasirinkite OFF padėtį. Prietaisas dabar bus išjungtas.

b.

Valdykite maišymo laiką, spausdami „P“ mygtuką.

c.

Atleidus „P“ mygtuką, variklis automatiškai nustos veikęs.

Kilstelėkite maišymo indelį nuo pagrindo, kad išpiltumėte gautą mišinį.

Darbo pabaiga
1.

Valdikliu pasirinkite OFF padėtį arba atleiskite „P“ mygtuką.

2.

Palaukite, kol nustos veikę maišymo ašmenys.

3.

Ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.

Valymas
ĮSPĖJIMAS!
•

Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite jo kištuką iš rozetės.

•

Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.

•

Centrifugos sietelis yra labai aštrus. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte!

BŪKITE ATSARGŪS!
•

Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.

•

Nenaudokite rūgštingų, ėdžių valymo priemonių.

•

Neleiskite vaisių minkštimui kauptis ir uždžiūti centrifugos sietelyje. Gali užsikimšti sietelio akutės ir sumažėti jo
veiksmingumas.
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Patarimas

Kaskart baigę naudoti prietaisą, pašalinkite minkštimą, susikaupusį centrifugos sietelyje, pakišdami jį po tekančio vandens srove.
Naudokite indų plovimui skirtą šepetėlį.
Baigę maišyti skysčius indelyje, pripilkite į maišymo indelį drungno vandens iki pusės tūrio. Keletą kartų spustelėdami „P“, išvalysite
indelį.
Valykite išorines prietaiso dalis tik su drėgna indų plovimo šluoste.
Grūstuvėlio, permatomo dangtelio, centrifugos sietelio ir korpuso, sulčių ir minkštimo talpyklų, maišymo indelio bei jo dangtelio
ir kaištelio valymas
ĮSPĖJIMAS! Rizikuojate įsipjauti! Centrifugos sietelis ir maišymo ašmenys yra labai aštrūs.
•
Valykite šias prietaiso detales pamerkę į dubenėlį su vandeniu.
•
Valykite centrifugos sietelį su indų plovimui skirtu šepetėliu. Žr. pav. aukščiau.
•
Perskalaukite švariu vandeniu.

Laikymas
•
•
•

Išvalykite prietaisą, laikydamiesi pateiktų rekomendacijų, ir leiskite jam visiškai išdžiūti.
Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, siūlome jį laikyti originalioje gamintojo pakuotėje.
Visuomet laikykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

Trikdžių šalinimas
Problema
Prietaisas neveikia.

Galima priežastis
Prietaisui netiekiama elektra.

Sprendimas
Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo
lizdas, į jį įjungdami kitą prietaisą.
Tinkamai įkiškite kištuką.
Patikrinkite saugiklius.

Pagaminama labai mažai sulčių.

Neužfiksavote apsauginio gnybto.

Įsitikinkite, kad tinkamai sujungtos visos
prietaiso dalys.

Prietaisas sugedęs.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą ar
įgaliotą specialistą.

Pasirinkta netinkama vaisių rūšis.

Pasirinkite vaisių rūšį, iš kurios gaunama
daugiau sulčių.
Prietaisas nepritaikytas spausti sultims iš uogų
centrifugoje.

Prietaisas veikia triukšmingai ir stovi
nelygiai.

Netinkamai išmaišomi skysčiai.

Centrifugos sietelyje susikaupė labai daug
nuosėdų.

Išvalykite centrifugos sietelį.

Netinkamai surinkote prietaisą.

Įsitikinkite, kad tinkamai sujungtos visos
prietaiso dalys.

Centrifugos sietelyje susikaupė labai daug
nuosėdų.

Apdorodami didelius vaisių ir daržovių kiekius,
reguliariai valykite centrifugos sietelį.

Indelyje per daug arba per mažai skysčio.

Pripilkite arba išpilkite skysčio.

Pasirinktas per didelis greitis.

Pradėkite maišyti pasirinkę nedidelį greitį,
vėliau galėsite jį padidinti.
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Techniniai duomenys
Modelis:...................................................................................... PC-AE 1002
Elektros tiekimas:.............................................................. 220-240 V~ 50 Hz
Nominalus suvartojamos elektros kiekis:......................................... 1000 W
Maksimalus suvartojamos elektros kiekis:........................................1200 W
Triukšmingumas:...........................................................................88.7 dB(A)
Apsaugos klasė:.............................................................................................I
Naudojimo / pertraukos ciklas:................................... 1 minutė / 3 minutės
Bendras svoris:................................................................... maždaug 6.75 kg
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso techninius duomenis.
Šis prietaisas atitinka visus naujausius CE nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos direktyva, ir
yra pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių.

Išmetimas
„Šiukšlių dėžės“ simbolio reikšmė
Rūpinkitės mus supančia aplinka – nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.
Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą. Prisidėsite prie antrinio žaliavų
panaudojimo ir tinkamo atitarnavusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo.
Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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