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Naudojimo instrukcijos
Saugumo instrukcijos
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Neišmeskite garantinio lapelio ir
pirkimo čekio. Prietaiso pakuotę naudinga pasilikti tiems atvejams, kai prietaisą reikės pervežti į kitą vietą. Jei prietaisą paskolinsite kitiems
asmenims, nepamirškite jiems perduoti ir naudojimo instrukcijų.
• Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms. Naudokite jį tik pagal paskirtį.
• Nenaudokite prietaiso lauke.
• Saugokite jį nuo karščio šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių kampų.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
• Nenaudokite jo šlapiomis rankomis.
• Jei prietaisas sušlapo arba yra drėgnas, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo (suimkite už paties kištuko, o ne jo laido). Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite
kištuką.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Išeidami iš kambario, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
• Reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą. Jei pastebėsite pažeidimų, nebenaudokite prietaiso.
• Nemėginkite jo taisyti patys: tai gali būti pavojinga. Kad išvengtumėte pavojų, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
Maitinimo laidą pakeisti gali tik kvalifikuoti centro darbuotojai.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
• Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, visas pakuotės dalis laikykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis: jie gali uždusti!
• Vaikai ir neįgalūs asmenys neturėtų naudotis prietaisu dėl nepakankamos patirties ir įgūdžių trūkumo, nebent atsakingas asmuo apmokys juos tai
daryti saugiai ir supažindins su visomis naudojimo instrukcijomis.
• Visuomet prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Svarbu: sužeidimų pavojus. Prieš keisdami prietaiso dalis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Prietaiso paskirtis
•
•
•
•

Prietaisą naudokite sultims iš citrusinių vaisių spausti.
Jis skirtas naudoti namuose ir panašioje aplinkoje.
Naudokite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Nenaudokite jo komercinėms reikmėms. Kitu atveju, jis gali pridaryti
materialinės žalos ir netgi sužeisti naudotojus.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios netinkamai naudojant prietaisą.
Prietaiso dalys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Permatomas dangtelis
Sulčių spaudimo kūgio dangtelis (transportavimui)
Sulčių spaudimo kūgis
Sietelis
Sulčių indas (talpa apie 500 ml)
Laikiklis
Variklio dalis
Prietaiso išpakavimas

•
•
•

Išpakuokite prietaisą.
Nuimkite visas plastikines ir kartonines pakuotės dalis, išvyniokite laidą.
Patikrinkite, ar prietaiso komplekte nieko netrūksta.

Pastaba:
Prietaiso viduje gali būti susikaupusių dulkių. Prieš pradedant naudoti, rekomenduojame prietaisą išplauti.
Sulčių spaudimo kūgio dangtelis apsaugos permatomą dangtelį prietaiso transportavimo metu. Prietaiso naudojimui jis nereikalingas.
Prietaiso dalių surinkimas
•
•
•

Laikiklį įstatykite į variklio dalį. Patikrinkite, ar jis užsifiksavo.
Sulčių indą uždėkite ant variklio dalies.
Ant indo uždėkite sietelį ir pritvirtinkite kūgį.

Naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prietaisą pastatykite ant tvirto ir plokščio paviršiaus.
Kištuką įjunkite į elektros lizdą ( 220 – 240 V, 50 Hz).
Po sulčių išleidimo snapeliu padėkite stiklinę ar kitokį indą.
Paspauskite snapelį žemyn ir jį atversite (Pav. A).
Vaisius perpjaukite per pusę. Viena ranka suimkite prietaisą, o kita ranka spauskite vaisiaus puselę prie kūgio.
Kūgis ima suktis automatiškai.
Nespauskite jo pernelyg smarkiai, nes variklis išsijungs.
Sultis per snapelį išteka į stiklinę.
Minkštimas ir sėklytės nusės ant sietelio.
Prieš nuimdami sulčių indą, pastumkite snapelį į viršų, kad sultys nelašėtų (Pav. B).
Ištraukite kištuką iš lizdo ir išvalykite prietaisą.
Pastaba: citrusinių vaisių sultis laikykite vėsioje vietoje ne ilgiau kaip vieną dieną. Nelaikykite jų metaliniuose induose, nes rūgštis ėda metalą.
Tai sugadins sulčių skonį.
Valymas

•
•
•
•

Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Niekada nepanardinkite variklio dalies į vandenį: elektros šoko ir gaisro pavojus.
Nevalykite prietaiso metalinėmis kempinėlėmis ar paviršių ėdančiomis priemonėmis.
Prietaisą plaukite po kiekvieno naudojimo.

Variklio dalis: nuvalykite sudrėkinta šluoste. Galite naudoti šiek tiek indų ploviklio.
Nuimamos dalys:
• Iš variklio dalies išimkite dalių laikiklį ir išplaukite jį.
• Visos su sultimis kontaktuojančios dalys gali būti plaunamos muiluotame vandenyje.
• Juos taip pat galima plauti indaplovėje (naudokite nedidelį valymo priemonių kiekį).
• Leiskite visoms dalims gerai išdžiūti.
Laikymas
•
•
•

Permatomą dangtelį uždėkite ant prietaiso. Jis apsaugos nuo dulkių.
Jei prietaiso kurį laiką neketinate naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.
Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje, gerai vėdinamoje ir sausoje vietoje.
Problemų sprendimas

Prietaisas neveikia.
Galima priežastis: kištukas neįjungtas į lizdą.
Sprendimas: patikrinkite kištuką įjungę kitą prietaisą, teisingai įjunkite kištuką, patikrinkite srovės pertraukiklį.
Galima problema: prietaisas su defektais.
Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
Triukšmo lygis
Prietaiso triukšmingumas: 80 dB (A).
Specifikacijos
Įtampa: 220 – 240 V, 50 Hz
Vardinės galios sąnaudos: 85 W
Maksimalios sąnaudos: 1850 – 2200 W
Apsaugos klasė: II
Svoris: apie 1,9 kg
Specifikacijos gali būti pakeistos.
Prietaisas atitinka galiojančias CE direktyvas.

Tinkamas nebenaudojamo prietaiso išmetimas
Pasirūpinkite mūsų gamta, neišmeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite juos į specialius elektrinių ir
elektroninių atliekų surinkimo punktus arba prekybos vietą. Taip padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos.

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

