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LT Elektrinė spiralinė pjaustyklė
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 

psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. 

■ Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

■ Šis prietaisas skirtas vaisiams ir daržovėms namuose bei panašiose vietose 
apdoroti: Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
– parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
– ūkio fermose;
– viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
– svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.

■ Nenaudokite komerciniais tikslais, pramoninėje aplinkoje arba lauke.
■ Nedėkite prietaiso ant palangių arba nestabilių paviršių. Nedėkite prietaiso ant 

elektrinės ar dujinės plytelės, prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų 
šilumą.

■ Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai 
rekomenduoti gamintojo kaip leistini naudoti su šiuo prietaisu. 

■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės 
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo lizdo įtampą. 

■ Prieš išimdami priedus, kurie juda naudojimo metu, įsitikinkite, kad priedas yra 
išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustojo.

■ Tvarkydami pjaustymo peilius, ypač surinkdami ir išardydami prietaisą, būkite itin 
atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

■ Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai. 
■ Įsitikinkite, kad svetimi daiktai, tokie kaip rūbai, plaukai, virtuvės įrankiai ir pan., 

veikiant nepatektų į tiekimo vamzdelį. Antraip galite susižaloti arba sugadinti 
prietaisą.

■ Vaisius ir daržoves tiekimo vamzdeliu stumkite tinkamai surinktu pavaros bloku. 

Įspėjimas! 
Netinkamai naudojant galima susižaloti. 

■ Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 1 minutės. Prieš vėl įjungdami leiskite jam 
bent 3 minutes atvėsti. Po penkių plakimo ciklų iš eilės palaukite bent 20 minučių, 
kol prietaisas atvės.
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■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros lizdo, jei jo nenaudosite, jei 
paliksite jį be priežiūros, ardysite, surinksite, valysite ar pernešite įį kitą vietą. Prieš 
ardydami, palaukite, kol besisukančios dalys visiškai sustos.

■ Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
■ Nemerkite pavaros bloko arba prietaiso maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą 

skystį ir neplaukite po tekančiu vandeniu.
■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas 

drėgmės. 
■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas 

nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi. 
■ Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido 

kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

■ Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros 
centre. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas.

■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo 
požymių.

■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir 
nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti 
specializuotas aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios 
garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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LT
Elektrinė spiralinė 
pjaustyklė
Naudotojo vadovas

■	Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite naudotojo vadovą, 
net jei jau turite panašių prietaisų naudojimo patirties. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

■	Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į 
gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą 
pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo 
pakuotę.

PRIETAISO IR ANTGALIŲ APRAŠYMAS
A1 Pavaros blokas
A2 Maisto laikiklis
A3  Tiekimo vamzdis 
A4 Plataus spiralinio pjaustymo 

peilis
A5 Pjaustymo plonomis 

juostelėmis peilis
A6 Siauro spiralinio pjaustymo 

peilis

A7 Dangčio gaubtelis
A8 Pulsavimo mygtukas 

pavaros blokui įjungti ir 
išjungti

A9 Indo dangtis
A10 2,7 litrų talpos skaidrus 

indas
A11 Neslystančios kojelės

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
1. Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
2. Kruopščiai išplaukite atskiras plakimo indo dalis (išskyrus pavaros 

bloką A1) šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Po to išskalaukite 
po švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti arba nušluostykite. 
Nekiškite pavaros bloko A1 į vandenį ir neplaukite jo po tekančiu 
vandeniu.

Dėmesio!
Būkite itin atsargūs, plaudami peilius A4–A6, kad 
neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS
■	Prieš pradėdami surinkimo ar išardymo darbus patikrinkite, ar 

prietaisas būtų išjungtas ir atjungtas nuo tinklo.
■	Padėkite indą A10 ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus. Dėkite 

dangtį A9 ant indo A10 ir užspauskite visą jo kraštą.
■	Dėkite vieną iš pjaustymo peilių A4–A6 pro angą dangtyje A9 taip, 

kad jis įsitaisytų išilgai viso perimetro. Iki galo užsukite peilį, sukdami 
jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų visi peilio skląsčiai.

Dėmesio!
Įdėdami pjaustymo peilį A4–A6 į dangtį A9 saugokitės, kad 
neįsipjautumėte į aštrius jo kraštus.

■	Dėkite tiekimo vamzdelį A3 ant dangčio A9 ir iki galo užsukite jį 
pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų skląsčiai.

■	Iš apačios ant pavaros bloko A1 veleno uždėkite maisto laikiklį A2. 
Dabar prietaisas jau surinktas ir paruoštas naudoti.

■	Dangtis A9 su gaubteliu A7 naudojamas indui A10 uždengti, kai 
jame norite trumpam palikti apdorotą maistą. Uždenkite dangčiu 
A9 indą A10, į dangčio A9 angą įkiškite gaubtelį A7 ir sukite jį pagal 
laikrodžio rodyklę tol, kol jis užsifiksuos. 

■	Norėdami išardyti prietaisą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS 
1. Šiuo prietaisu galima apdoroti žalius kietesnės konsistencijos vaisius 

ir daržoves, pvz. bulves, saldžiąsias bulves, salierus, burokėlius, 
ridikėlius, moliūgus, agurkus ir pan. Juo nepavyks apdoroti inkštų 
vaisių ir daržovių. 

2. Kruopščiai nuplaukite visus vaisius ir vaisius ir daržoves ir išimkite 
kauliukus bei sėklas. Supjaustykite juos taip, kad gabalėliai būtų ne 
ilgesni už tiekimo vamzdelį A3, jų skersmuo būtų ne didesnis nei 
7 cm, ir abu galai – plokšti. 

Dėmesio!
Jokiu būdu nebandykite šiuo prietaisu apdoroti kietų 
kauliukų, esančių, pvz., mango vaisiuose. 

3. Patikrinkite, ar įdėjote tinkamą peilį ir tinkamai sumontavote 
prietaisą. Padėkite indą A10 ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus. 

4. Įsitikinkite, ar pavaros blokas A1 yra atjungtas nuo elektros tinklo 
lizdo. Pasmeikite paruoštą vaisiaus ar daržovės gabalėlį ant maisto 
laikiklio A2. 

5. Viena ranka suimkite pavaros bloką A1 ir kiškite jį į tiekimo vamzdelio 
A3 angą tuo galu, ant kurio yra maistas, taip, kad kreipiamosios 
ąselės, esančios ant pavaros bloko A1, būtų sulygiuotos su 
kreipiamosiomis ąselėmis, esančiomis tiekimo vamzdelio A3 viduje; 
žr. B pav. 

6. Įkiškite pavaros bloko A1 elektros kištuką į elektros lizdą. 
Paspauskite pulsavimo mygtuką A8 ir pradėkite stumti maistą per 
pjaustymo peilį.

Dėmesio!
Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 1 minutės. Prieš vėl 
įjungdami leiskite jam bent 3 minutes atvėsti. Po penkių 
plakimo ciklų iš eilės palaukite bent 20 minučių, kol prietaisas 
atvės.

7. Kai maistas bus supjaustytas, atleiskite mygtuką A8. Tuomet 
prietaisas išsijungs. Palaukite, kol visos dalys visiškai sustos, tada 
atjunkite pavaros bloką A1 nuo elektros lizdo. Paprastai ant laikiklio 
A2 lieka nesupjaustytas galas, kurį reikia nuimti. Prieš nuimdami 
maistą nuo laikiklio A2, būtinai atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

8. Jeigu indas A10 naudojant prisipildo, prietaisą išjunkite, atjunkite 
nuo elektros lizdo ir įsitikinkite, kad besisukančios dalys visiškai 
sustojo. Ištuštinkite indą A10 ir vėl surinkite prietaisą. Kai tik jis 
atvės, galėsite vėl juo naudotis. 

9. Baigę naudotis, prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir išvalykite 
pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■	Kaskart po naudojimo prietaisą išplaukite. Prieš valydami įsitikinkite, 

kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, o  besisukančios 
dalys sustojo. 

■	Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite visas 
naudotas dalis (išskyrus pavaros bloką A1) šiltu tekančiu vandeniu 
ir neutraliu indų plovikliu. Po to nuskalaukite švariu tekančiu 
vandeniu ir sausai nušluostykite. Tam tikri produktai, pvz. burokėliai, 
gali pakeisti plastikinių dalių spalvą. Tokiu atveju patepkite jas 
kepimo aliejumi ir išplaukite, kaip paprastai. Visgi spalvos pakitimai 
neturi jokio poveikio prietaiso veikimui.

Dėmesio!
Būkite itin atsargūs, plaudami pjaustymo peilius A4–A8, kad 
neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

■	Pavaros bloką A1 valykite šluoste, šiek tiek sudrėkinta silpnu 
vandens ir neutralaus indų ploviklio tirpalu. Po to rūpestingai viską 
nuvalykite šlapia švara šluoste ir sausai nušluostykite. Nenardinkite 
pavaros bloko A1 ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. 

■	Nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan., 
antraip galite pažeisti paviršių. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ...................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis ..................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ................................................................................ 100 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė  .............................................................II 
Triukšmo lygis ............................................................................................80 dB(A) 

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 80 dB(A), kuris 
atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).
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Techninės terminologijos paaiškinimas
Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:
II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač 
tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, 
kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti 
su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti 
tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius 
tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse 
gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį 

naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali 
būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių 
vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų 
nuostatas.


