Lėtaeigė sulčiaspaudė
Modelis: PC-SJ 1043

Prietaiso dalių išdėstymas

Naudojimo instrukcija
Dėkui, kad išsirinkote mūsų produktą. Tikimės, kad būsite patenkinti, naudodami šį prietaisą.
Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
Svarbios su saugumu susijusios pastabos yra žymimos specialias ženklais. Atkreipkite dėmesį į juos, kad
išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir nesugadintumėte prietaiso:
Įspėja apie pavojų, kylantį jūsų sveikatai ir pažymi potencialią nelaimingų atsitikimų
riziką.
ĮSPĖJIMAS:
Įspėja apie prietaisui ar kitiems objektams kylantį potencialų pavojų.
DĖMESIO:

i

Pažymi patarimus ir informaciją, skirtą jums.

PASTABA:
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Pagrindinės pastabos
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugokite jas kartu su
garantinio serviso kortele, prekės pirkimo čekiu ir, jei įmanoma, prietaiso dėže. Jei šį prietaisą atiduosite
kitiems asmenims, perduokite jiems ir naudojimo instrukcijas.
 Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui ir numatytam tikslui. Šio prietaiso negalima naudoti
komerciniais tikslais. Nenaudokite prietaiso lauke. Laikykite prietaisą atokiai nuo karščio šaltinių,
tiesioginių saulės spindulių, drėgmės šaltinių (niekada nemerkite į jokį skystį) ir aštrių daiktų.
Nenaudokite prietaiso, kai jūsų rankos yra šlapios. Jei prietaisas yra šlapias ar sudrėkęs, nedelsiant
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 Prieš padedant prietaisą saugoti arba prieš ruošiantis jį valyti, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš
elektros lizdo, laikydami už paties kištuko, o ne traukdami už laido. Visuomet ištraukite prietaiso kištuką
iš elektros lizdo, jei neketinate prietaiso naudoti ir nuimkite priedus.
 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jei ketinate išeiti iš kambario, visuomet išjunkite prietaisą.
Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

 Prietaisas ir jo laidas turi būti reguliariai tikrinami, ar neatsirado pažeidimų. Jei randate pažeidimų,
prietaiso naudoti negalima.
 Siekiant užtikrinti jūsų vaikų saugumą, prašome visas pakavimo priemones (plastikinius maišelius,
dėžutes, polistirolą ir kt.) laikyti atokiai nuo jų.
Neleiskite mažiems vaikams žaisti su polietileninėmis pakavimo medžiagomis, nes
kyla pavojus uždusti!
ĮSPĖJIMAS:

Saugumo reikalavimai, kurių reikia laikytis, naudojant šį prietaisą

ĮSPĖJIMAI:
 Jeigu prietaiso tinklinis filtras yra pažeistas, prietaiso naudoti negalima.
 Naudokite tik prieduose esantį grūstuvą. Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į vaisių
smulkinimo angą.
 Jei ketinate palikti prietaisą be priežiūros, nuimti ar uždėti prietaiso dalis ar išvalyti jį, visuomet
ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
 Nemėginkite taisyti prietaiso patys. Prašome susisiekti su autorizuotu servisu. Siekiant išvengti
pavojaus sveikatai, pažeistas prietaiso laidas turi būti keičiamas tik gamintojo, autorizuoto serviso
ar kito kvalifikuoto asmens siūlomu laidu.
 Šio prietaiso negali naudoti vaikai.
 Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties ir žinių
neturintys asmenys, jei yra prižiūrimi arba yra išmokyti, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą ir
supranta su prietaiso naudojimu susijusią riziką.
 Nelieskite jokių judančių prietaiso dalių. Visuomet palaukite, kol jos nustos judėti.
 Niekada nemėginkite išjungti jokių saugumą užtikrinančių mygtukų.
 Nenuimkite prietaiso dangčio naudojimo metu.

Prietaiso naudojimo paskirtis
Šis prietaisas naudojamas sulčių spaudimui iš šviežių vaisių ar daržovių, pvz., ananasų, burokėlių, salierų,
obuolių, agurkų, morkų, špinatų, melionų, pomidorų, granatų ir vynuogių.
Jeigu vaisių ar daržovių odelės yra valgomos, nėra būtina jų nulupti.
Nenaudokite prietaiso sulčių spaudimui iš krakmolingų, o ypač pluoštinių ir kietų maisto produktų (pavyzdžiui,
cukraus, nendrių, riešutų, ledo kubelių). Šis prietaisas nėra tinkamas sultims iš šaldytų vaisių ar daržovių
spausti.
Prietaiso naudojimas bet kokiam kitam tikslui vadinamas netinkamu naudojimu ir gali lemti materialinę žalą ar
net sukelti nelaimingus atsikimus.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą netinkamai naudojant prietaisą.

Prietaiso dalys
1 pagrindinis prietaisas su varikliu
1 anga vaisiams ar daržovėms
1 sraigtinis presas
1 sietelis

1 besisukantis grandiklis
1 skaidri talpa
1 išspaudų talpa
1 sulčių talpa
1 valymo šepetėlis

Prietaiso išpakavimas
1. Išimkite prietaisą iš pakuotės.
2. Nuimkite visas pakavimo medžiagas, tokias, kaip plėvelės, ertmių užpildymo medžiagos, laido laikikliai
ir kartono pakuotės.
3. Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos aprašytos dalys.
4. Jei trūksta ar yra pažeistų prietaiso dalių, nenaudokite prietaiso. Nedelsiant grąžinkite prietaisą
pardavėjui.

i
PASTABA:
Ant prietaiso gali būti dulkių ar nešvarumų, patekusių gamybos metu. Rekomenduojame išvalyti
prietaisą, laikantis instrukcijų, pateiktų skiltyje „Valymas“. Išardykite prietaisą priešinga tvarka, nei
aprašyta skiltyje „Pasiruošimas“.

Prietaiso dalių aprašymas
1. Grūstuvas
2. Anga vaisiams ar daržovėms
3. Sraigtinis presas
4. Sietelis
5. Besisukantis grandiklis
6. Skaidri talpa
7. Krumpliaratis
8. Jungiklis
9. Pagrindinis laidas su kištuku
10. Talpa sultims
11. Pagrindinis prietaisas su varikliu
12. Išspaudų talpa
13. Velenas
Iliustracijoje nepavaizduotas: šepetėlis prietaiso valymui.

Pasiruošimas
Prietaiso dalių sumontavimui palengvinti, patariame pažvelgti į 1 puslapyje pateiktą paveikslėlį.
1. Pastatykite prietaisą taip, kad įjungimo mygtukas būtų dešinėje pusėje.
2. Uždėkite talpą (6) ant pagrindinio prietaiso ir pritvirkinkite ją, šiek tiek pasukdami laikrodžio rodyklės
kryptimi.

DĖMESIO:
Įsitikinkite, kad guminė tarpinė yra pritvirtinta prie išspaudų talpos angos (žr. A pav.). Priešingu
atveju išspaudų gali patekti į prietaiso variklį ir sugadinti jį.

i PASTABA:
Skaidri prietaiso talpa ant pagrindinio prietaiso gali būti uždedama tik 1 puslapyje esančiame
paveikslėlyje nurodytu būdu.
3. Įdėkite besisukantį grandiklį (5) į talpą. Įsitikinkite, kad specialūs fiksavimui skirti išsikišimai būtų
įstatyti į krumpliaratyje (7) esančius griovelius.

i PASTABA:
Išardant prietaisą, guminės juostelės gali nukristi nuo grandiklio. Įsitikinkite, kad šios gumelės yra
tinkamai uždėtos, prieš montuodami prietaisą.
4. Įdėkite sietelį (4) į talpą. Įsitikinkite, kad sietelyje esantys specialūs fiksavimui skirti išsikišimai būtų
įstatyti į talpoje esančias įdubas. Įdubos išdėstytos priešais krumpliaratį.
5. Tuomet pritvirtinkite sraigtinį presą (3). Įsitikinkite, kad specialūs fiksavimui skirti išsikišimai būtų
įstatyti į krumpliaratyje esančius griovelius.
6. Ant talpos uždėkite dangtį su anga vaisiams ir daržovėms (2) taip, kad ant talpos esantis ženkliukas „▲“
ir ant dangčio su anga vaisiams ir daržovėms esantis ženkliukas „▼“ sutaptų vienas su kitu (žiūrėti
kairėje pusėje).
7. Dangtį su anga vaisiams ir daržovėms pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol šis bus užfiksuotas.
8. Talpą sultims (10) padėkite po sulčių ištekėjimo anga, esančia dešinėje pusėje.
9. Talpą išspaudoms (12) padėkite po išspaudų iškritimo anga, esančia kairėje pusėje.

Prijungimas prie elektros srovės
 Prieš kišdami prietaiso kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar iš elektros tinklo įtampa sutampa su
prietaisui reikalinga įtampa. Reikiamą informaciją rasite ant prietaiso esančioje specifikacijų lentelėje.
 Prietaiso kištuką kiškite tik į tinkamai įrengtą ir saugos reikalavimus atitinkantį elektros lizdą.

Naudojimas
Įjungimo/išjungimo mygtukas
ON – įjungsite prietaisą
O – išjungsite prietaisą
R – prietaisas veiks priešinga kryptimi, kad būtų pašalinamos įstrigusios išspaudos
Naudojimo pastabos
 Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite tik šviežius ir prinokusius vaisius.
 Vaisius ir daržoves supjaustykite mažais gabalėliais, kad prietaisas neužsikimštų.
 Jei naudojimo metu prietaisas užsikemša, nustatykite jungiklį (8) į padėtį „R“ ir palaikykite apie 3 – 5
sekundes. Jei reikia, pakartokite šį veiksmą 2 – 3 kartus.
 Siekiant padidinti prietaiso našumą, nekiškite vaisių į anga labai greitai.
 Jei spaudžiate sultis iš lapinių daržovių ar kviečių želmenų, rekomenduojame tuo pat metu pilti šiek tiek
vandens.
 Prieš spausdami sultis, nulupkite nevalgomas vaisių žieveles (pvz. apelsino). Taip pat nulupkite žieveles
nuo citrusinių vaisių.
 Jei sultis spaudžiate iš vaisių, kuriuose yra kietų sėklų ar kauliukų, jie turi būti išimami prieš pradedant
spausti.
 Jei spaudžiate sultis iš bananų, rekomenduojame prieš tai išspausti šiek tiek sulčių iš sultingų vaisių arba
pilti šiek tiek vandens. Skystis padeda išspausti sultis iš bananų.
 Kai sultis spaudžiate iš skirtingo kietumo vaisių, visuomet pirmiausiai dėkite minkštesnius vaisius.

Sulčių spaudimas

i PASTABA:
Prietaise yra įmontuotas saugumo jungiklis. Variklis neveiks, jei dangtis su anga vaisiams ir
daržovėms (2) bus uždėtas neteisingai.

i PASTABA:
Nenaudokite prietaiso ilgiau, nei 10 minučių, be pertraukos.
1. Nuplaukite vaisius ar daržoves. Nulupkite kietą odelę ir išimkite sėklas, jei jų yra. Tuomet supjaustykite
vaisius mažais gabalėliais.
2. Įjunkite prietaisą, nustatydami jungiklį į padėtį „ON“. Variklis pradės veikti.
3. Gabalėlį vaisiaus kiškite į angą vaisiams ir daržovėms ir pastumkite grūstuve.
4. Į sultims skirtą talpą ims tekėti sultys. Visos išspaudos kris į išspaudoms skirtą talpą.

i PASTABA:
 Sulčių talpos tūris yra 1 litras. Laiku išjunkite prietaisą.
 Reguliariai ištuštinkite išspaudoms skirtą talpą. Siekiant nesutrikdyti prietaiso veikimo,
neleiskite išspaudų talpai prisipildyti per daug.

Valymas

ĮSPĖJIMAS:
 Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 Valant prietaisą, jokiomis aplinkybėmis negalima jo merkti į vandenį, nes toks veiksmas gali
sukelti elektros šoką arba gaisrą.

DĖMESIO:
 Prietaisui valyti nenaudokite vielinių šepečių ar šiukščių daiktų.
 Prietaiso negalima valyti rūgštinėmis valymo priemonėmis ar tirpikliais.
Prietaiso išorei valyti naudokite tik drėgną šluostę. Po to nusausinkite prietaisą sausa šluoste.
Grūstuvas, dangtis su anga vaisiams ar daržovėms, sietelis, besisukantis grandiklis, pagrindinė talpa,
talpos vaisiams ir išspaudoms
 Šias prietaiso dalis plaukite vandeniu pripildytame inde.
 Pagrindinės talpos (6) apačioje yra guminė tarpinė, apsauganti variklį nuo išspaudų. Galite ją išimti, jei
norite kruopščiau išvalyti talpoje esančią angą.

DĖMESIO:
Prieš sudėdami į vietas visas prietaiso dalis, įsitikinkite, kad tinkamai uždėjote guminę tarpinę, kuri
turi būti pritvirtinta prie išspaudų talpos angos (žr. A pav.).

 Guminės juostelės, esančios ant grandiklio, gali būti nuimamos. Laikydami už galiuko, pastumkite
guminę juostelę link centro. Įsitikinkite, kad šios gumelės yra tinkamai uždėtos, prieš sudėdami į vietas
visas prietaiso dalis.
 Sieteliui valyti naudokite specialų šepetėlį.

DĖMESIO:
Prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje. Dėl didelio karščio ir agresyvių plovimo priemonių jos gali
deformuotis ar pakeisti spalvą.

Prietaiso laikymas
 Išvalykite prietaisą, kaip aprašyta instrukcijoje. Leiskite visiems priedams visiškai išdžiūti.
 Prietaisą rekomenduojame laikyti originalioje pakuotėje, jei neketinate jo naudoti ilgesnį laiko tarpą.
 Prietaisą visuomet laikykite gerai vėdinamoje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nesklandumų šalinimas
Gedimas
Prietaisas neveikia.

Išspaudžiamas labai nedidelis
sulčių kiekis.
Naudojimo metu girdimi
triukšmingi garsai arba prietaisas
yra nestabilus.
Prietaisas yra užsikimšęs arba
neįmanoma išimti jo dalių.

Galima priežastis
Sprendimas
Į prietaisą nepatenka elektros srovė. Patikrinkite, ar elektros lizdas nėra
sugedęs, įkišdami į jį kito prietaiso
kištuką ir įjungdami tą prietaisą.
Tinkamai įkiškite prietaiso kištuką
į elektros lizdą.
Patikrinkite elektros tinklo
saugiklius.
Dangtis su anga vaisiams ar
Įsitikinkite, kad visos prietaiso
daržovėms uždėtas neteisingai.
dalys sudėtos tinkamai.
Prietaisas yra pažeistas.
Susisiekite su autorizuoto serviso
specialistu.
Naudojami netinkami vaisiai.
Rinkitės sultingesnius vaisius.
Sietelyje susikaupė per daug
Išvalykite sietelį.
išspaudų.
Netinkamai sudėtos prietaiso dalys. Įsitikinkite, kad visos prietaiso
dalys sudėtos tinkamai.
Sietelyje susikaupė per daug
Išvalykite sietelį.
išspaudų.
Nuo kai kurių vaisių ar daržovių
Nustatykite jungiklį (8) į padėtį
lieka daug išspaudų, kurios
„R“ ir palaikykite apie 3 – 5
užkemša prietaisą.
sekundes. Jei reikia, pakartokite šį
veiksmą 2 – 3 kartus.

Prietaiso triukšmingumas
Garso slėgio lygis naudotojo ausiai (LpA) buvo išmatuotas, naudojant DIN EN ISO 3744 metodus.
Nustatytas garso slėgio lygis: apie 78dB (A) (nėra ribojamas).

Techniniai duomenys
Modelis: PC-SJ 1043.
Elektros įtampa: 220-240V~50/60Hz.
Nominali elektros galia: 400W.
Maksimali elektros galia: 500W.
Apsaugos klasė: II.
Grynasis svoris: apie 5,4kg.
Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius ir dizaino pakeitimus, siekiant tobulinti produktą.
Šis prietaisas atitinka visas Europos Komisijos paskelbtas direktyvas, įskaitant ir elektromagnetinio
suderinamumo bei žemos įtampos prietaisų direktyvas. Prietaisas pagamintas, laikantis pačių naujausių
saugumo reikalavimų.

Nenaudojamų prietaisų šalinimas

Šiukšlių konteinerio simbolio reikšmė
Saugokite aplinką. Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
Nenaudojamus ar sugedusius prietaisus šalinkite pristatydami juos į specializuotus surinkimo punktus.
Prašome padėti išvengti potencialaus neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kylančio netinkamai
šalinant atliekas.
Jūs remiate senų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo ir kitas šalinimo formas.
Jūsų savivaldybė suteikia jums informacijos apie nenaudojamų prietaisų surinkimo punktus.

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

