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Perskaitykite visas instrukcijas

PRIEŠ NAUDODAMIESI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS
Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia imtis bendrųjų atsargumo priemonių:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
3. Naudojant prietaisą šalia vaikų, reikalinga atidi priežiūra.
4. Kai prietaiso nenaudojate ar norite nuimti dalis, ištraukite jį iš elektros lizdo.
5. Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis.
6. Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu arba po gedimo, arba, jeigu prietaisas buvo
numestas ir bet kokiu būdu sugadintas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią autorizuotą servisą
apžiūrai, pataisymui.
7. Papildomų priedų naudojimas, įskaitant stiklainius, yra nerekomenduojamas, nes gali
sukelti sužeidimus.
8. Nenaudokite prietaiso lauke.
9. Nenuleiskite maitimo laido nuo stalo ar spintelės krašto.
10. Prieš įjungdami prietaisą, visada įsitikinkite, kad sulčiaspaudės dangtis yra tvirtai uždėtas.
11. Po kiekvieno naudojimo, prietaisą nustatykite į OFF (išjungta) poziciją. Prieš išardydami
įsitikinkite, kad sulčiaspaudė visiškai sustojo.
12. Nekiškite pirštų ar kitų objektų į sulčiaspaudę, kai ji dirba. Jei maistas nenukrenta per
piltuvėlį, naudokite stūmiklį. Kai šis metodas neįmanomas, išjunkite prietaisą ir išvalykite
likusį maistą.
13. Nenaudokite prietaiso, jei besisukantis sietas yra sugedęs.
14. Nenaudokite be tyrės indo, jei jis yra pridėtas komplektacijoje.
15. Prietaiso jokiais būdais nemodifikuokite.
16. Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį aprašytą instrukcijoje.
17. Prietaisas turėtų būti naudojamas ribotą laiką.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
ㆍŠis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose. Atidžiai sekite naudojimosi instrukcijas.
(Prietaisui nesuteikiama garantija, jeigu jis naudojamas komerciškai ar ne pagal paskirtį.)
ㆍIšsaugokite šias instrukcijas naudojimui ateityje.
ㆍJeigu prietaisas naudojamas kaip dovana, pridėkite šias instrukcijas.

Žemiau esančios įspėjimo priemonės yra skirtos užtikrinti naudotojo saugumą. Atidžiai perskaitykite
įspėjimo priemones ir atsargiai elkitės naudodami prietaisą.

-

Įspėjimas : Įspėjimas apie galimus sunkius sužeidimus ar mirtį.
Atsargiai : Įspėjimas apie galimus sužalojimus arba prietaiso sugadinimą.
Uždrausta

Ištraukite iš elektros lizdo

Būtina imtis veiksmų

Sekite instrukcijas

Neardykite

Saugokitės elektros šoko
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SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Naudodami prietaisą nejunkite kelių maitinimo laidų į vieną elektros lizdą.
Tai gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Nelieskite laido kabelio šlapiomis rankomis.
Tai gali sukelti elektros šoką.

Nepalikite prietaiso be priežiūros. Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite
prietaiso maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Sušlapusio maitinimo laido nusausinimui naudokite sausą šluostę.
Tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą.

Nenumeskite ir nenaudokite stiprios jėgos naudojantis prietaisu.
Tai gali sugadinti arba sulaužyti prietaisą.

Netraukite maitinimo kabelio laikydami už laido.
Tai gali sugadinti maitinimo laidą arba sukelti elektros šoką.

Nekiškite pirštų ar kitų objektų į įdėjimo angą, kai prietaisas dirba.
Tai gali sužaloti.
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SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Nedėkite dalių į indaplovę ar į ypač karštą vandenį.
Dalys gali greičiau nusidėvėti.

Netaisykite, neardykite, nekeiskite pagrindinės prietaiso dalies.
Prietaisas gali veikti netinkamai sukeldamas gaisrą, elektros šoką ar sužalojimus.

Nenaudokite prietaiso ant nelygaus paviršiaus.
Tai gali sugadinti prietaisą jei jis nuvirs.

Prietaisą laikykite saugioje vietoje ir saugokite atokiai nuo vaikų.
Priešingu atveju, galimi sužalojimai.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso šalia karščio šaltinių.
Prietaisas gali prarasti savo spalvas bei formą.

Nenaudokite kenksmingų bei degių chemikalų šalia prietaiso ar jo va lymui.
Tai gali pakeisti prietaiso spalvą ar sukelti gaisrą.

Norėdami apsaugoti maitinimo laidą, stipriai nelankstykite ir ant jo nedėkite
sunkių objektų.
Tai gali sukelti trumpą jungimą ir netgi gaisrą.

Prietaiso naudojimas be ingredientų gali jį sugadinti

5

DALYS

1. Dėtuvė

5. Smart Cap
Nuimamas

2. Būgno dangtis

3. Sulčių spaudimo dubuo

6. Pagrindas

4. Tyrės puodelis
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7. Sulčių puodelis

8. Sukamasis šepetėlis

9. Koštuvas

10. Išspaudimo sraigtas

11. Stūmiklis

12. Valymo šepetėlis

13. Sukamasis šepetys

* Produktai iliustruoti/nufotografuoti šioje instrukcijoje gali šiek tiek skirtis nuo produkto.

Stūmiklis
Sulygiuokite

+
Sulygiuokite taškus ●
ir įstumkite stūmiklį.

+

1 ŽINGSNIS
Viršutinės dalies surinkimas

+

Suderinkite raudonus taškus ● ant
kiekvienos dalies kaip parodyta. Surinkę,
pasukite dangtį pagal laikrodžio rodyklę.

+

+

2 ŽINGSNIS
Viršutinio rinkinio ir pagrindo surinkimas

+

Uždėkite surinktą viršutinę dalį ant
pagrindo. Sulygiuokite parodytą ženkliuką
▼ ant viršutinės dalies su simboliu
(open) ant pagrindo ir pasukite
laikrodžio rodyklės kryptimi iki simbolio
(close).
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KAIP SURINKTI

1 ŽINGSNIS Viršutinio rinkinio surinkimas
Patikrinkite
prieš naudojimą

1

• Prieš pirmą naudojimą nuplaukite dalis.
• Įsitikinkite, kad kompresijos silikonas ir silikono žiedas yra surinkti tinkamai.

Tvirtai įstatykite kompresijos silikoną į angą
po tyrės snapeliu.

Pastaba | Sultys gali pratekėti, jei sulčiaspaudė
nebus surinkta tinkamai.

2

8

Įdėkite koštuvą į sukamąjį filtrą ir šį
rinkinį įdėkite į sulčių spaudimo dubenį,
įsitikindami, kad raudonas taškas ● ant
filtro yra sulygiuotas su tašku ● ant
dubens.

3

Įdėkite išspaudimo sraigtą į filtrą. Sukite ir
spauskite žemyn, kol jis įsistatys į vietą.

Pastaba | Išspaudimo sraigtas turi būti užfiksuotas į
savo vietą, kad galėtumėte uždaryti dangtį.

4

Uždėkite dangtį ant sulčių spaudimo
dubens sulygindami raudonus taškus
ant dangčio ir dubens. Paskuti pagal
laikrodžio rodyklę, kad taškas ● ant
dubens susilygintų su žyme.

2 ŽINGSNIS
!

Viršutinio rinkinio ir pagrindo surinkimas

Lengvam surinkimui, laikykite dėtuvę
ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kaip
parodyta iliustracijoje.

6

Uždarymo/atidarymo žymės.

Atidaryta

Uždaryta
Pastaba | Neteisingai surinkus - sulčiaspaudė
neįsijungs.

5

Uždėkite surinktą viršutinę dalį ant pagrindo.
Sulygiuokite parodytą ženkliuką ▼ ant
viršutinės dalies su simboliu (open) ant
pagrindo ir pasukite laikrodžio rodyklės
kryptimi iki simbolio (close).
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Padėkite atliekų dubenį ties atliekų
išmetimo anga ir sulčių ties sulčių snapeliu
kaip parodyta iliustracijoje.

Nuimamas SmartCap
dangtelis
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KAIP NAUDOTIS

1 ŽINGSNIS

Paruošę ingredientus, įkiškite maitinimo laidą įelektros lizdą.

Pastaba | • Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą.
• Patikrinkite elektros lizdo saugumą.

2 ŽINGSNIS

Prietaiso veikimui spauskite mygtuką FORWARD

Pastaba | • Forward (Pirmyn): Stumia žemyn ir išspaudžia ingredientus.
• Reverse (Atbulinė eiga): Parstumia ingredientus atkimšimui.
Jeigu ingredientai užstringa išspaudimo sraigte ir indo dangtis neatsidaro, paspauskite OFF
(išjungimo) mygtuką. Tada paspauskite ir laikykite atbulinės eigos mygtuką kol ingredientai
išsilaisvins. Kartokite žingsnius REVERSE - OFF - FORWARD, kolbus pasiektas norimas rezultatas.

Jeigu sulčiaspaudė sustoja veikimo metu
Perjunkite mygtuką į OFF poziciją ir laikykite REVERSE
mygtuką kol ingredientai išsilaisvins.
Kartokite REVERSE- OFF- FORWARD kol bus
pasiektas norimas rezultatas.

FORWARD : Traukia maistą žemyn
OFF : Sustabdo veikimą
REVERSE : Stumia maistą atgal

2

1

OFF



4

3

REVERSE



OFF



FORWARD

Patarimas | • REVERSE (ATBULINĖ EIGA): Parstumia ingredientus atkimšimui.
Atbulinė eiga veikia tik, kai jis laikomas paspaustas.
• Perjunkite į OFF poziciją, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sustojo. Tada spauskite REVERSE.
Laikykite REVERSE mygtuką 2-3 sekundes ir atleiskite. Kartokite pagal poreikį.
Leiskite sulčiaspaudei visiškai sustoti prieš jungiant REVERSE mygtuką.
• Jeigu sulčiaspaudė vis tiek neveikia, išrinkite ir išvalykite dalis, tada naudokite vėl.

10

3 ŽINGSNIS

Ingredientus į dėtuvę dėkite po vieną.

Patarimas | • Pluoštinės, lapinės daržovės (salierai, kopūstai ir t.t.):
» Atskirkite stiebus. Supjaustykite 1,5-3 cm pločio ir 5 cm ilgio dalimis.
» Dėkite lapinėmis dalimis žemyn.
• Pašalinkite sėklas.
• Spaudžiant šaldytus vaisius, juos visiškai atšildykite.
• Ingedientus dėkite po vieną
Patarimas | • Sulygiuokite taškus ● ir įstumite stūmiklį.
• Po ingredientų įdėjimo, reikalui esant, naudokite stūmiklį. Nespauskite per stipriai.
» Minkštiems ingredientams, kaip pomidorai, obuoliai, ribokite stūmiklio naudojimą.
Nuolatinis naudojimas gali pakeisti sulčių kokybę.

4 ŽINGSNIS

Naudokite SmartCap dangtelį sulčių
maišymui, lašėjimo sustabdymui.

Patarimas | • SmartCap dangtelio dėka galėsite iš karto paruošti skirtingų vaisių ar daržovių

SmartCap

• Po sulčių spaudimo, uždarykite SmartCap dangtelį, kad sustabdytumėte lašėjimą,
ypač tada, kai nuimate dubenį nuo pagrindo.
• Spausdami skirtingas sultis, išskalaukite likučius įpildami stiklinę vandens, kai SmartCap
dangtelis yra uždarytas.
Patarimas | • Palikite Smart Cap dangtelį atidarytą, kai spaudžiate ingredientus, kurie dažnai putoja
(pvz.: obuoliai).
• Kai dangtelis uždarytas, sultis spauskite labai atsargiai. Sulčiaspaudė gali persipildyti
jei bus viršyta dubens talpa.

5 ŽINGSNIS

Visiškai išspaudę sultis ir minkštimą, išjunkite prietaisą.

Patarimas | • Jeigu sulčiaspaudėje yra likusių neišspaustų ingredientų, gali būti sunku nuimti
dangtį. Po kiekvieno spaudimo, leiskite sulčiaspaudei padirbti 30 sekundžių, kad būtų
pašalintas likęs minkštimas.
• Jeigu dangtis nenusiima, spauskite REVERSE - OFF - FORWARD mygtukus, jungiant
pirmyn ir atgal 2-3 kartus. Tada suimkite dangtį ir spausdami žemyn sukite dangtį
prieš laikrodžio rodyklękol dangtis atsidarys
» Priklausomai nuo ingredientų, įpilkite vandens pro dėtuvę, kad išskalautumėte
sulčiaspaudės indą ir tada mėginkite nuimti dangtį.
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PATARIMAI NAUDOJANTIS SULČIASPAUDE
1.
2.

Sulčiaspaudės naudojimas be ingredientų, gali ją sugadinti.
Nenaudokite sulčiaspaudės ilgiau negu 30 minučių.

Tai gali sugadinti variklį dėl perkaitimo.
Po pastovaus naudojimosi, leiskite sulčiaspaudei pastovėti 30 minučių kol ji atvės.

3.

Nekiškite pirštų ar kitokių objektų į dėtuvę, išskyrus komplektacijoje pridėtą stūmiklį.

4.

Nedėkite džiovintų, neskaldytų grūdų, vaisių su kietomis sėklomis arba ledo.

Spausdami sultis į dėtuvę nedėkite šaukštų, mentelių ar kitokių objektų.
Tokie objektai sulčiaspaudėje gali užstrigti ir ją sugadinti.

Tai gali sugadinti sulčiaspaudės dalis (pvz.: sulčiaspaudės indas, sraigtas, filtras).
• Pupeles ir grūdus spauskite išmirkytas arba apvirtus.
• · Pupelės, grūdai gali būti naudojami, po išmirkymo ar išvirimo. Vaisiams turi būti pašalintos kietos sėklos
ir kiauliukai (pvz.nektarinai, persikai, mangai ir vyšnios).
• Naudodami šaldytus vaisius su mažomis sėklomis (pvz.vynuogės), juos visiškai atšildykite.
Ledo naudojimas trumpina prietaiso patvarumą.

5.

Nenaudokite ingredientų su dideliais aliejaus kiekiais.
Nenaudokite sulčiaspaudės aliejaus spaudimui.

Augalinis/gyvulinis aliejus patekęs ant spaudimo sraigto gali sumažinti efektyvumą ar net jį sugadinti.

6.

Nedėkite išspausto minkštimo atgal į sulčiaspaudę. Tai gali sustabdyti sulčiaspaudę
ar gali būti sunku atidaryti dangtį.

7.

Po ingredientų su sėklomis spaudimo, atidžiai išvalykite visus tarpelius spaudimo
sraigto apačioje.
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INGREDIENTŲ PATARIMAI
Sulčiaspaudės sugadinimas sukeltas dėl naudojimo taisyklių nepaisymo nutrauks garantinį aptarnavimą.

NEDĖKITE žemiau pateiktų ingredientų į sulčiaspaudę.
Kietos
sėklos

Persikai, nektarinai, abrikosai, slyvos, papajos,
mangai ir t.t.
Prieš spausdami sultis iš ingredientų pašalinkite
kietas sėklas.

Kieta ar
nevalgoma
žievė

Ananasai, melionai, arbūzai, mangai, apelsinai ir t.t.
Prieš spausdami sultis nuo ingredientų nulupkite
žieves.

Šaldyti vaisiai
ar ledas

Sušaldytos braškės, mėlynės, avietės ir t.t.
Prieš spausdami sultis, šaldytus vaisius visiškai
atšildykite. Nenaudokite ledo.

Augalinis ir
gyvūlinis
aliejus

Sezamo sėklos, sviestas, margarinas ir t.t.
Nespauskite sulčių iš ingredientų su aliejumi.
Tai gali sumažinti efektyvumą ar net sugadinti
sulčiaspaudę.

Kita

Kokosai
Prieš spausdami sultis kokosą susmulkinkite ir
pamirkykite šiltame vandenyje.

Mėgaukitės aukščiausios kokybės sultimis. Daugiau nereikia teksto.

Ši sulčiaspaudė yra novatoriškas produktas, kuris naudoja patentuotą
lėto spaudimo technologiją efektyviai išgauti sultis iš ingredientų.
Didžiausią naudą pajusite spaudžiant sultingus vaisius ir daržoves.
Geriausiems rezultatams pasiekti, kiekvienas ingredientas turi būti
paruoštas ir išspaustas skirtingais būdais priklausomai nuo jo
charakteristikos ir ypatybių.
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INGREDIENTŲ PARUOŠIMAS
Prieš
naudojimą:

• Jeigu sulčiaspaudė užstrigo arba dangtis neatsidaro, paspauskite ATGAL
mygtuką ir laikykite kol atstrigs. Kartokite ATGAL-IŠJUNGTI-PIRMYN pagal
poreikį.
• Tęskite naudojimąsi sulčiaspaude kol visi ingredientai bus išspausti. Dangtį gali
būti sunku atidaryti jeigu sulčiaspaudėje bus likusio minkštimo.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad iš skirtingų ingredientų išsispaudžia skirtingi kiekiai
sulčių.

Išspaustų
sulčių
kiekis:

• Geriausiems rezultatams pasiekti, vadovaukitės šioje sekcijoje pateiktais patarimais
kaip paruošti ingredientus.
• Ingredientus dėkite lėtai, patikrindami kaip išsispaudžia.
Sulčių kiekis gali skirtis priklausomai nuo spaudimo greičio.

(pvz.: apelsinai, pomidorai):
Minkšti vaisiai ir daržovės| (E.g.
apples, oranges & tomatoes)

1-4 skiltelės
- Nulupkite uodelę apelsinams, o pomidorams ir
obuoliams paašalinkite šerdį.
- Jeigu ingredientai yra didesni nei dėtuvės anga,
juos supjaustykite į dalis, kurios tilps į dėtuvę.
- Iš vaisių pašalinkite sėklas. Supjaustykite į 1-4
skilteles ir lėtai dėkite į dėtuvę.

PARUOŠIMO PATARIMAI:
• Supjauskykite į 1-4 dalis.
SPAUDIMO PATARIMAI:
• Ingredientus dėkite lėtai ir po vieną.
• Naudokite stūmiklį ingredientams nustumti (Tai apsaugo nuo vaisių su dideliu kiekiu
vandens taškymosi).
• Kai spaudžiate ingredientus, kurie putoja, palikite Smart Cap dangtelį atidarytą.
• Sultis rekomenduojama gerti ne vėliau kaip 48 val. po išspaudimo. Priklausomai nuo ingredientų tankio
išspaustose sultyse palaipsniui gali pasirodyti sluoksniai.
• Jeigu kaupiasi per dideli putos kiekiai, naudokite sietelį.
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Kaip naudoti
SmartCap:

Minkštimo
kiekio
sultyse
keitimas

• Smart cap dangtelio dėka galėsite iš karto paruošti skirtingų vaisių ar daržovių
koktelių, su pienu, bananais ar kitais ingredientais
• Po sulčių spaudimo, uždarykite Smart Cap dangtelį, kad sustabdytumėte
lašėjimą, ypač tada, kai nuimate sulčių spaudimo dubenį nuo pagrindo.
• Spausdami skirtingas sultis, išskalaukite likučius įpildami stiklinę vandens, kai
SmartCap dangtelis yra uždarytas.
• Palikite Smart Cap dangtelį atidarytą, kai spaudžiate ingredientus, kurie dažnai
putoja (pvz. obuoliai).
• Kai dangtelis uždarytas, sultis spauskite labai atsargiai. Sulčiaspaudė gali
persipildyti jei bus viršyta dubens talpa.

• Priklausomai nuo ingrediento, ilgai spaudžiant į sultis gali patekti minkštimo.
• Norėdami sumažinti minkštimo kiekį sultyse, dažnai plaukite viršutinį
prietaiso rinkinį.

Kieti vaisiai ir daržovės (pvz.: Morkos):

1,5 cm
15 cm

1 inch

Kieti vaisiai ir daržovės
gali apkrauti variklį ir
priversti jį sustoti.

Prieš spaudžiant
3 valandas mirkykite
šaltame vandenyje,
po to smulkiai
supjaustykite.

Norėdami išgauti
daugiau sulčių,
spauskite ingredientus
turinčius didelį kiekį
vandens

PARUOŠIMO PATARIMAI:
• Ingredientus supjaustykite 1,5 cm storio gabalėliais arba pjaustykite 1,5 cm pločio ir 3-6 cm ilgio gabalėliais.
• Tokius ingredientus, kaip morkos ar imbieras, prieš spausdami sultis 3 valandas išmirkykite vandenyje.
SPAUDIMO PATARIMAI:
• Ingredientus dėkite lėtai ir po vieną.
• Reguliuokite spaudimo laiką pagal tai kaip išsispaudžia ingredientai.
• Norėdami išgauti daugiau sulčių, spauskite ingredientus turiunčius didelį kiekį vandens.
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INGREDIENTŲ PARUOŠIMAS
(pvz., avieties, obuoliai, vynuogės):
Ingredientai su mažomis| sėklomis
(E.g. apples, oranges & tomatoes)
Norėdami išvengti užsikimšimo, ingredientus su mažomis sėklomis dėkite lėtai.

Lėtas ingredientų su
mažomis sėklomis dėjimas
sumažins likučių kiekį.

Geriausiems rezultatams,
spauskite ingredientus su
dideliu vandens kiekiu.

PARUOŠIMO PATARIMAI:
• Spausdami užšaldytus ingredientus, juos visiškai atlaidinkite.
• Gerai nuplaukite tokius ingredientus, kaip vynuogės. Pašalinkite stiebelius.
• Spauskite sultis tik iš vidinės granatų dalies (pašalinkite odelę).
SPAUDIMO PATARIMAI:
• Priklausomai nuo vynuogių dydžio, dėkite po 2-3 ir stebėkite spaudimo eigą.
• Atlaidinkite ingredientus, tokius kaip granatos ar avietės ir dėkite jų po 1 šaukštą (5g) vienu metu.
• Šaldyti ingredientai atlaidinant praranda daug vandens. Įmaišykite pieno ar jogurto,
kad subalansuotumėte skysčių paradimą.

Dėmesio | Jeigu dangtis nenusima, spauskite ATGAL - IŠJUNGTI- PIMRYN mygtukus, jungiant pirmyn ir atgal
2~3 kartus. Tada suimkite dangtį ir spausdami žemyn sukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę kol
dangtis atsidarys.

16

Pluoštiniai ir/ar kieti lapiniai
ingredientai(pvz.: salierai, kopūstai, ananasai)
| (E.g. apples, oranges & tomatoes)
Pluoštiniai ingredientai, pavyzdžiui, salierai ir kopūstai, turėtų būti supjaustomi trumpais gabalėliais.

10 cm

Spausdami sultis iš lapinių
ingredientų (pvz.: salieras)
naudokite ne daugiau nei
500g per spaudimą
geriausiam rezultatui
pasiekti. Po to išplaukite
viršutinį rinkinį.

Jeigu lapiniai
ingredientai apsiriša
apie sraigtą,
atidarykite pašalinkite apvijas prieš
tęsdami sulčių
spaudimą.

Geriausia sultis spausti
su daug skysčių turinčiais
ingredientais, kaip
obuoliai ar morkos.
Rekomenduojamas
9:1 santykis.

PARUOŠIMO PATARIMAI:
• Išmirkykite pluoštinius ingredientus vandenyje apie 30 minučių prieš juos supjaustant.
• Atskirkite visus stiebus. Ilgesnius supjaustykite 10 cm gabalėliais.
SPAUDIMO PATARIMAI:
• Ingredientus dėkite lėtai ir po vieną.
• Ingredientus dėkite, kai prieš tai dėti bus išspausti.

① Prieš dedant lapus, juos susukite.
② Pirmiausia dėkite lapus, paskui pakeisdami dėkite stiebus ir lapus.
③ Spausdami smulkius ingredientus, paimkite saują.

Dėmesio! | • Pluoštai iš tokių daržovių, kaip salieras, gali apsisukti apie sraigtą ir paveikti sulčiaspaudės
efektyvumą. Ingredientus supjaustykite į 10 cm ilgio gabalėlius.
• Tokiems ingredientams, kaip ananasai, nupjaukite žievelę ir apipjaukite apie pluoštinę
šerdį. Ją supjaustykite į mažesnius gabalėlius.
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KAIP IŠRINKTI IR IŠVALYTI

1
1

Perjunkite į IŠJUNGTI ir ištraukite maitinimo
laidą iš elektros lizdo.

4

Pastaba | • Prieš sustabdydami sulčiaspaudę,

Išimkite spaudimo sraigtą, koštuvą ir
sukamąjį šepetėlį iš dubens. Išvalykite su
komplektacijoje pridėtu šepetėliu.

pašalinkite visą likusią tyrę.

• Norėdami lengviau išvalyti, po sulčių

spaudimo dar 30 sekundžių palaikykite
sulčiaspaudę įjungtą.

• Jeigu dangtis nenusima, spauskite ATGAL IŠJUNGTI - PIMRYN mygtukus, jungiant
pirmyn ir atgal 2~3 kartus. Tada suimkite
dangtį ir spausdami žemyn sukite dangtį
prieš laikrodžio rodyklę kol dangtis
atsidarys.

2

Pasukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę ir
nuimkite

Pastaba | • Perkeldami prietaisą, nekelkite
laikydami už dėtuvės. Kelkite
laikydami už pagrindo.

3

Pastaba | • Sulčiaspaudę valykite iškart po sulčių

spaudimo. Jeigu likę likučiai išdžiūna, gali
būti sunku prietaisą išrinkti ir išvalyti.
Pertekliniai likučiai gali sumažinti prietaiso
efektyvumą.
• Lengvesniam išrinkimui, padėkite viršutinį
rinkinį į kriauklę ir pilkite vandenį pro
rinkinio viršų.
• Kruopščiai išdžiovinkite sraigto apatinę
dalį, kuri jungiasi su metaline pagrindo
dalimi.

5

Pakiškite dubenį po bėgančiu vandenių ir
nuimkite kompresijos silikoną, išvalykite
tyrės snapelį.

Pasukite viršutinį rinkinį prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite nuo pagrindo.

Pastaba | • Išmirkykite dubenį šilto vandens ir kepimo
miltelių mišinyje, kad likučius valyti būtų
paprasčiau.
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* Produktai iliustruoti/nufotografuoti šioje instrukcijoje gali šiek tiek skirtis nuo produkto.

6

Naudodamiesi kempine, po bėgančiu
vandeniu nuvalykite išorinę sraigto dalį.
Sunkiai prieinamas dalis ir tarpus valykite
šepetėlio galu.

Patarimas | • Po bėgančiu vandeniu su valymo šepetėliu
atidžiai išvalykite sulčių spaudimo sraigtą.
• Visiškai nusausinkite ir prieš naudojimą
įsitikinkite, kad sraigtas yra švarus ir nėra likę
jokiu likučių.
Patarimas | • Po sulčių spaudimo iš ingredientų su sėklomis,
atidžiai išvalykite apatinę indo dalį bei visus
sraigto tarpus ir angas. Priešingu atveju tai
gali paveikti prietaiso efektyvumą ir sugadinti
dalis.

7

Skalavimas
1

Uždarykite Smart Cap dangtelį ir
pripylę sulčiaspaudę vandens, ją
įjunkite.

2

Po kelių sekundžių atidarykite
SmartCap dangtelį ir leiskite vandeniui
išbėgti iš dubens.

Nuvalykite pagrindą su drėgnu skudurėliu
ir nusausinkite.

Patarimas | • Nebūtina visiškai išvalyti sulčiaspaudės
prieš spaudžiant skirtingas sultis. Pabaigę
sulčių spaudimą išrinkite prietaisą ir
atidžiai išvalykite, kad išvengtumėte
nuosėdų kaupimosi.
Patarimas | • Jeigu skudurėlis labai šlapias, išspauskite
perteklių prieš valydami sulčiaspaudės
pagrindą.
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KAIP VALYTI SILIKONINES DALIS
Patarimas | Sukamajį šepetėlį valykite po bėgančiu vandeniu.
Po valymo atidžiai nusausinkite. Prieš surinkdami viršutinę dalį, įsitikinkite, kad kompresijos
silikonas ir silikono žiedas yra tvirtai įdėti.
Patarimas | Jeigu kompresijos silikonas ir silikono žiedas nėra tvirtai įdėti, sultys gali pratekėti pro
dubens apačią.

Silikono šepetėlis
Ištraukite silikono šepetėlį, iš
sukamojo šepetėlio, valymui.
Po valymo įdėkite į griovelį su
uodegėle nukreipta žemyn, kaip
parodyta iliustracijoje.

Kompresijos silikonas
Išimkite išvalymui.
Po valymo tvirtai įdėkite į angelę
po tyrės snapeliu.

Silikono žiedas
Išimkite žiedą iš sulčių spaudimo
dubens.
Po valymo įstumkite žiedą su mažesniu
paviršiumi nukreiptu žemyn.

Smart Cap dangtelis
Nuimkite dangtelį nuo sulčių
snapelio išvalymui.
Po valymo, uždėkite dangtelį ant
dangtelio silikono esančio ant
sulčių snapelio.
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KAIP NAUDOTI VALYMO ĮRANKĮ
* Produktai iliustruoti/nufotografuoti šioje instrukcijoje gali šiek tiek skirtis nuo produkto.

Patarimas | Valymo įrankis padaro valymą kur kas lengvesnį.
Po valymo visiškai išdžiovinkite.
Patarimas | Valymo šepetėlį naudokite sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

1
1

Su viena ranka laikykite valymo įrankį ir į jį
įdėkite filtrą.
Note | Dėkite filtrą, kol išgirsite suspragsėjimą

2

Po bėgančiu vandeniu sukite valymo įrankį ir
filtrą skirtingomis kryptimis.

3

Atidžiai išskalaukite filtro vidų ir išore po bėgančiu
vandeniu.

4

Po valymo išimkite filtrą iš valymo įrankio.
Išdžiovinkite.
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PRIEDAI | KAIP NAUDOTIS SMULKINTUVU

1
1

Įdėkite sraigtą į smulkintuvo indą ir uždarykite
smulkintuvo dangčiu.

Dangtis

① Įdėkite ir įspauskite sraigtą į smulkintuvo indą.
② Taškas ● ant smulkintuvo dangčio ir
taškas ● ant smulkintuvo indo turi būti
suderinti.

Sraigtas
*Tas pats kaip ir
sulčiaspaudės
sraigtas

③ Pasukite smulkintuvo indą pagal laikrodžio
rodyklę kol susilygins taško ir ● simboliai.

Smulkinimo
indas

1
2

Uždėkite smulkintuvą ant pagrindo.

SMULKINTUVAS

Pagrindas
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UŽDARYTA

ATIDARYTA

CLOSE

OPEN

Uždėkite dangtį ant smulkinimo indo. Sulygiuokite
rodyklę  ant dangčio su OPEN žyme ant
pagrindo ir pasukite į CLOSE poziciją.

* Išrinkimas yra atvirkščias surinkimui

1
3

Reguliuokite rankenėlę gabalėlių dydžio keitimui.
1 Rankenėlės pozicija
Smulkinimas į mažus gabalėlius
2 Rankenėlės pozicija
Smulkinimas į didesnius gabalėlius
(daugumai ingredientų)

Rankenėlė

Rankenėlės išrinkimas
1. Pasukite rankenėlę į poziciją tarp 1 ir 2 (nukreipta
į viršų).
2. Paslinkite rankenėlę žemyn ir įspausdami į vidų,
išimkite rankenėlę.
Patarimas | • Rankenėlę galima išardyti valymui.
• Po valymo ją nusausinkite.
• Prieš naudodamiesi, įsitikinkite, kad rankenėlė yra
1 arba 2 pozicijoje (priklausomai nuo ingredientų).

ĮSPĖJIMAS
ㆍStūmiklį naudokite tik dėdami ingredientus.
ㆍNaudodamiesi smulkintuvu, nekeiskite rankenėlės padėties.
ㆍNaudodamiesi smulkintuvu, į dėtuvę nekiškite pirštų ar įrankių.
ㆍKietos daržovės ir vaisiai, kaip morkos, turėtų būti supjaustyti mažais gabalėliais ir į
smulkintuvą dedami lėtai.
ㆍIš ingredientų, kaip obuoliai ar citrinos, pašalinkite sėklas.
ㆍ Nenaudokite kietų ingredientų (pvz. riešutų, sėklų).
ㆍGrūdai prieš smulkinimą, turėtų būti išvirti arba per naktį palikti išmirkti švariame vandenyje.
ㆍLapiniai žalumynai yra netinkami smulkinimui.
ㆍLedo kubeliai neturėtų būti didesni negu 4cm skermens.
ㆍŠaldyti vaisiai prieš smulkinimą turėtų būti atšildyti (mažiausiai 5 minutes).
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PRIEDAI | KAIP SURINKTI TYRĖS SIETELĮ
Prieš naudojimą įsitikinkite, kad silikono danga yra įstatyta vietoje.

1
1

Surinkimui įdėkite sraigtą bei tyrės sietelį
į sulčių spaudimo indą ir uždarykite dangtį.
Dangtis

① Įdėkite sukamajį šepetėlį ir tyrės sietelį į
sulčių spaudimo dubenį sulygindami raudonus
taškus ● ant sietelio ir sulčių spaudimo indo.
Sraigtas

② Sukdami įdėkite sraigtą į sietelį.

* Tas pats kaip ir
sulčiaspaudės
sraigtas

③ Uždėkite dangtį ant sulčių spaudimo indo ir sulyginkite
raudonus taškus ● bei pasukite dantį pagal laikrodžio
rodyklę, kol dangtis įsistatys į vietą.

Tyrės sietelis

 Naudodami tyrės sietelį, SmartCap
dangtelį visada palikite atidarytą.

1
2

Sulčių spaudimo
dubuo

Uždėkite surinktą rinkinį ant pagrindo.

Viršutinis rinkinys

Pagrindas
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UŽDARYTA

ATIDARYTA

CLOSE

OPEN

Sulygiuokite rodyklę  ant dangčio su
OPEN (atidaryta) ženklu ant pagrindo
pasukite viršutinį rinkinį pagal laikrodžio
rodyklę kol simbolis pasisuks į CLOSE
poziciją.

* Išsrinkimas yra atvirkščias surinkimui.

ĮSPĖJIMAS
Tyrės sietelis yra naudojamas tik šaldytiems ingredientams. Priklausomai nuo
ingredientų, prieš gaminimą atšildykite juos nuo 5 iki 20 minučių.

 Nedėkite tokių ingredientų, kaip ledas, mėsa, daug riebalų turintys ingredientai.
Šie ingredientai gali sugadinti prietaisą.
 Prieš spaudimą pašalinkite kietas sėklas bei nulupkite odeles.

KAIP IŠVALYTI KOMPRESIJOS SILIKONĄ
Silikoninis kompresijos žiedas gali būti
nuimamas valymui. Po valymo
tvirtai įdėkite atgal į vietą.
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PRIEDAI | KAIP SURINKTI GLOTNUČIO SIETELĮ

1
1

Surinkimui įdėkite sraigtą bei glotnučio sietelį
į sulčių spaudimo indą ir uždarykite dangtį.

Dangtis

① Įdėkite sukamajį šepetėlį ir glotnučio sietelį į
sulčių spaudimo dubenį sulygindami raudonus
taškus ● ant sietelio ir sulčių spaudimo indo.

Sraigtas

② Sukdami įdėkite sietelį į koštuvą.

* Tas pats kaip ir
sulčiaspaudės
sraigtas

③ Uždėkite dangtį ant sulčių spaudimo indo ir sulyginkite
raudonus taškus ● bei pasukite dantį pagal laikrodžio
rodyklę, kol dangtis įsistatys į vietą.

Glotnučio
sietelis

 Naudodami glotnučio sietelį, SmartCap
dangtelį galite uždaryti.

Sukamasis
šepetėlis

Sulčių spaudimo
indas

1
2

Uždėkite surinktą rinkinį ant pagrindo.

Top Set rinkinys
Viršutinis

Pagrindas
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UŽDARYTA

ATIDARYTA

CLOSE

OPEN

Sulygiuokite rodyklę  ant dangčio su
OPEN (atidaryta) ženklu ant pagrindo
pasukite viršutinį rinkinį pagal laikrodžio
rodyklę kol simbolis pasisuks į CLOSE
poziciją.

* Išsrinkimas yra atvirkščias surinkimui.

ĮSPĖJIMAS
Naudodami šaldytus ingredientus, prieš gaminimą atšildykite juos nuo 5 iki 20 minučių.
(Atlaidinimo laikas priklauso nuo užšaldymo lygio bei temperatūros, kurioje buvo laikomas
produktas.)

Gamindami glotnutį, pridėkitė prieno ir kitokių daug skysčių turinčių ingredientų.
Glotnučio tirštumą keiskite stebėdami jį sulčiaspaudėje bei pridėdami daug skysčių turinčių ingredientų.
 Nedėkite tokių ingredientų, kaip ledas, mėsa, daug riebalų turintys ingredientai.
Šie ingredientai gali sugadinti prietaisą.
 Prieš spaudimą pašalinkite kietas sėklas bei nulupkite odeles.

KAIP VALYTI SILIKONO ŠEPETĖLIUS
Silikoniniai šepetėliai gali būti nuimami valymui. Po valymo, uždėkite šepetėlius atgal į vietą, kaip
parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

Uodegėlė

PATARIMAS | Įdėkite į vietą su uodegėle nukreipta žemyn.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Sulčiaspaudė neveikia
• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai
įjungtas.
• Patikrinkite ar indo dangtis ir indas yra tinkamai
surinkti.
• Patikrinkite ar viršutinis rinkinys ir pagrindas yra
tinkamai surinkti
• Jeigu visos dalys nėra tinkamai surinktos,
sulčiaspaudė neveiks.

Mažas išgaunamų sulčių kiekis
• Iš skirtingų ingredientų išsispaudžia skirtingas
kiekis sulčių.
• Jeigu ingredientai nėra šviežūs, juose bus mažiau
skysčių, todėl sulčių išspausta bus mažiau.
Patikrinkite ar kompresijos silikonas yra tvirtai
įdėtas.
• Jeigu ingredientas turi mažą skysčių kiekį, prieš
spaudžiant jį galima išmirkyti vandenyje.
• Jeigu ingredientas yra mažas su minkštomis
sėklomis, po kelių porcijų spaudimo gali sumažėti
išspaudžiamų sulčių kiekis.
• Geriausiems rezultatams, išrinkite ir išvalykite
viršutinį rinkinį po kiekvieno sulčių spaudimo.
• Jeigu filtro dugne yra sėklų likučių, gali būti
paviektas sulčiaspaudės efektyvumas ir
bendras sulčių išgavimo kiekis.

Per daug minkštimo sultyse
• Po ilgo sulčių spaudimo sultyse gali atsirasti
minkštimo. Norėdami to išvengti, dažnai
valykite viršutinį sulčiaspaudės rinkinį.
• Priklausomai nuo ingrediento, minkštimo kiekis
gali skirtis.
• Naudokite sietelį minkštimo surinkimui.
• Jeigu ingredientai dedami per greitai ir verčia
sulčiaspaudę sustoti, sultyse gali būti daug
minkštimo.
• Mėginkite ingredientus dėti lėčiau.
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Indo dangtis neužsidaro
• Įsitikinkite, kad sraigtas yra įsuktas į sietelį
iki galo.
• Jeigu sraigtas nėra tinkamai įdėtas, dangtis gali
neužsidaryti.

Iš sulčiaspaudės girdimi keisti garsai.

• Patikrinkite ar dalys yra surinktos teisingai.
• Pabandykite perrinkti dalis ir pažiūrėti ar vis
dar girdimi garsai. Neįjunkite sulčiaspaudės
be įdėtų ingredientų.
• Sulčiaspaudė gadinama, jeigu ji įjungiama be
ingredientų ar skysčių.
• Garsai gali sklisti, jeigu sulčiaspaudė naudojama
ant nelygaus, pakrypusio paviršiaus.

Pašalintas minkštimas yra drėgnas
• Tik pradėjus spausti sultis, minkštimas gali
būti drėgnas.
• Jei spaudžiami ingredientai nėra šviežūs sultys gali būti per tirštos.

Sulčių spaudimo metu indas juda
• Sulčių dubuo gali judėti.
• Jeigu ingredientai turi daug celiuliozės
vibracija gali būti stipresnė.

Sulčių spaudimo metu sulčiaspaudė sustojo:
• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra įkištas
tinkamai.
• Patikrinkite ar visos dalys yra tinkamai surinktos.
• Sulčiaspaudė gali sustoti, jeigu įdedate per
daug ingredientų iš karto. Spauskite REVERSE
- OFF - FORWARD ir kartokite kol užstrigę
ingredientai išsilaisvins.
• Jeigu sulčiaspaudė sustoja dėl perkrovimo,
leiskite jai atvėsti 30 minučių prieš spaudžiant
sultis.
• Jeigu ingredientuose yra kietų sėklų, jas
pašalinkite. Kietos sėklos gali sugadinti prietaisą.

Matau atsiskyrusius sluoksnius sultyse:
• Priklausomai nuo ingredientų tankio,
išspaustose sultyse gali matytis sluoksniai.

Indo dangtis nenusiima
• Po sulčių spaudimo, sulčiaspaudei leiskite
padirbti 30 sekundžių, kad būtų pašalintas likęs
minkštimas.
• Jeigu viršutinėje dalyje neužtenka minkštimo,
dangtis gali neatsidaryti. Šiuo atveju spauskite
REVERSE - OFF - FORWARD tokia tvarkia 2~3
kartus.
• Įpilkite vandens į sulčiaspaudę ir išskalaukite vidų.
Tada mėginkite nuimti dangtį.

Sulčiaspaudės pagrindu bėga sultys

• Jeigu kompresijos silikonas, sulčiaspaudės indo
dugne, nėra įstatytas tinkamai, sultys gali
pratekėti ant sulčiaspaudės pagrindo. Prieš
surinkdami dalis įsitikinkite, kad kompresijos
silikonas yra įstatytas tinkamai.

Ar galima spausti ingredientus su tvirtu
pluoštu?
• Tokie ingredientai kaip imbieras ar salieras turi
ilgus pluoštus, kurie gali apsivynioti sraigtą ir
paveikti sulčiaspaudės efektyvumą. Spausdami
ingredientus su tvirtu pluoštu, nespauskite
daugiau negu 0.5 litro sulčių. Išspaudę 0.5 l
sulčių visiškai išvalykite viršutinę sulčiaspaudės
dalį, prieš spausdami vėl.

Plastikinės dalys praranda spalvą
• Pasinaudojus prietaisu, rekomenduotina išplauti
visas valomas dalis, priešingu atveju, produktų
likučiai pridžiūsta todėl tampa sunku išvalyti.
Taip pat tai gali turėti įtakos prietaiso
funkcionalumui. Beta-karotinas esantis morkose
ir špinatuose gali įtakoti spalvos pakitimus.
Nuvalykite dalis maistiniu aliejumi, po to švariai
nuplaukite muilu. Išimkite visas silikonines dalis,
išplaukite ir nusausinkite.

Be sulčių spaudimo, kam dar gali būti
naudojama sulčiaspaudė?

• Ši sulčiaspaudė yra sukurta spausti sultis iš
vaisių ir daržovių.
• Nenaudokite sulčiaspaudės augalinio aliejaus
spaudimui.
• Nenaudokite ingredientų su dideliais kiekiais
augalinio ar gyvūlinio aliejaus, nes tai gali
paveikti sulčiaspaudės efektyvumą ir sugadinti
dalis.

29

TECHNINĖ INFORMACIJA

Produktas

Sulčiaspaudė

Modelis

NS-621CBS2

Įtampa

AC220-240V, 50/60Hz

Galios naudojimas

240W

Maksimalus naudojimas 30 min.
Svoris

6.4kg

Matmenys

228 x 208 x 448 (mm)

Gamintojas

NUC Electronics Co., Ltd.

Tipas

Mažo greičio kompresija

OFICIALUS ATSTOVAS
UAB „OPTITA“

S.Dariaus ir S.Girėno g. 54,
Šilalė LT75129
Tel./fax : +370 449 74017
El.paštas : info@optita.lt
Interneto svetaine : www.sveikossultys.lt
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