Valymas ir priežiūra
Visada po panaudojimo ir prieš valymą išjunkite prietaisą iš kintamosios
srovės tinklo.
Kai kurios daržovės turi polinkį dažyti plastiką.
Nudažytajam plastikui nuvalyti, naudokite augalinį aliejų, jis lengvai tai
pašalina pakitusią spalvą.
Prietaiso pagrindą nuvalykite drėgna medžiagos skiautele, tada
nusausinkite. Niekada nemerkite pagrindo į vandenį ir nenaudokite
stiprių cheminių priemonių nuvalymui.
Kitas dalis tokias kaip: indas, filtras, dangtelis galima plauti indaplovėje
(naugojant žemą temperaratūrą) ar rankiniu būdu.

SULČIASPAUDĖ
MODELIS
JE 680 – JE 880

Patarimai
Verta prisiminti, kad visas sultis patariama vartoti šviežiai išspaustas.
Sultys turėtu būti geriamos mažais gurkšneliais, lėtai ir mažais kiekiais.
Geriant lėtai, sultys susimaišo su seilėmis, ir organizmas jas geriau
įsisavina. Geriant greitai ir dideliais kiekiais, gali kilti virškinimo veiklos
problemų. Ypač tai susiję su daržovių sultimis, jos daugiau pasireiškia
vaisių sultyse veikiančiomis virškinimo traktą. Remiantis gydytojo
nurodymais, Jūs galite gerti sultis ir dideliais kiekiais (3 – 4 stiklines).
Daržovių sultis geriau vartoti nedideliais kiekiais, pavyzdžiui, po
nedidelę stiklinę prieš valgį. Bulvių, moliūgų, ridikėlių, sultis leidžiama
vartoti tik pagal gydytojo rekomendacijas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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Stumtuvas
Didelė produktų įdėjimo anga plastamsinė JE810 (metalinė JE 820)
Dangtelis
Sietelis
Filtro laikiklis
Anga sulčių tekėjimui į indą
Laikikliai - fiksatoriai
Dangtelis skirtas putoms atskirti
Indas sultims
Variklio korpusas
Greičių nustatymo reguliatorius
Tirščių surinkimo indas
Lengvai ir patogiai susukamas laidas

Prieš pradedant naudotis būtina susipažinti su žemiau pateikta
informacija:
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Nesinaudokite sulčiaspaude jei sukiojamasis filtras pažeistas.
Saugokite pirštus, produktus tiekiant arti angos. Produktams patiekti
patariama naudoti stumiklį. Jei vaisių nespaudžia, filtras gali būti
užsikimšęs, turėtumėte išjungti prietaisą, bei jį išvalyti.
Neleiskite šiuo prietaisu naudotis vaikams ir sergantiems /
neįgaliems asmenims be suaugusiųjų priežiūros.
Nepalikite prietaiso dalių taip, kad jos būtų lengvai pasiekiamos
vaikams, laidas turėtų būti susuktas kaip parodyta 13 pvz:.
Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas. Nedelsiant jį
turėtumėte pristatykite į techninio aptarnavimo servisą.
Saugokite laidą, jungiklį ar patį prietaisą nuo tiesioginio kontakto su
vandeniu.
Prietaiso negalima dėti ant kitų buitinių prietaisų, tokių kaip
viryklės ar orkaitės.
Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui.

Kaip naudotis
1.
2.

Paruoškite vaisius ir daržoves taip, kad juos galėtumėte laisvai įdėti
per dangtelio viršuje esančią angą.
Paruoškite daržoves ir vaisius sulčių spaudimui :
a) Išimkite kauliukus (iš vyšnių, slyvų, persikų ir t. t.)
b) Nuimkite kietą odelę ( nuo ananasų, agurkų ir t. t.).
c) Produktus su minkšta odele užtenka tik nuplauti (obuolius,
kriaušes, morkas, salotas ir t. t.).

Prietaiso paruošimas darbui
Įstatykite filtro laikiklį (5) ir tirščių surinkimo indą (12).
Įstatykite filtrą (4) į filtro laikiklį taip, kad sutaptų rodyklės
viršutinėje ir apatinėje dalyse.
3. Uždėkite dangtelį ir uždėkite laikiklius ant viršutinių tvirtinimo
vietų (a) ir užfiksuokite apatinėje dalyje (b).
4. Nenaudokite prietaiso be uždėto tirščių surinkimo indo.
5. Likusią laido dalį apsukite ant prietaiso apatinės dalies (13).
6. Pastatykite sulčių surinkimo indą po anga skirtą sulčių tekėjimui.
7. Sultys bus atskirtos nuo putų dėka specialaus dangtelio skirto
putoms atskirti.
8. Įjunkite prietaisą (11) ir naudokite stumiklį produktų sulčių
spaudimui. Naudokite (1) greitį minkštų produktų sulčių spaudimui,
o (2) greitį kietesnių produktų sulčių spaudimui.
9. Jei naudojamasi ilgesnį laiką be perstojo, karts nuo karto sustokite,
ir palikite trumpam laikui prietaisą atvėsti.
10. Naudojimo metu reguliariai išvalykite tirščių rezervuaro indą.
11. Po naudojimo išjunkite prietaisą
1.
2.

