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TV SHOP

Sulu spiede PROFI
Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Drošības noteikumi:
 Pirms pieslēgšanas pie tikla rozetes, pārliecinieties, ka spriegums, kas noradīts uz ierīces atbilst jūsu
elektriska tikla spriegumam.
 Nelietojiet ierīci blakus vannai, dušai vai baseinam.
 Nelieciet ierīci uz palodzes vai nestabilam virsmām.
 Neatstājiet ierīci bez uzraudzības bērnu klātbūtne!
 Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu lietu (aizkaru utt.) tuvuma, jo tas var novest pie ugunsgrēka.
 Pārliecinieties, ka vads un kontaktdakša nevar nokļūt kontaktā ar mitrumu un ūdeni.
 Nesmidziniet ierīces motoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
 Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai. Nelietojiet ierīci rūpniecības vidē un ārpus mājam.
 Nelietojiet balonus ar aerosoli ierīces tuvumā.
 Nelietojiet bojātu ierīci vai ierīci ar bojātu tikla vadu vai kontaktdakšu.
 Nekādā gadījumā neremontējiet ierīci paši. Uzticiet remontu tikai specializētai firmai vai servisa
centram. Remontējot ierīci paši, jūs zaudēsiet tiesības uz garantijas remontu.
 Ierīce jāatslēdz no elektrības, turot aiz kontaktdakšas, nekāda gadījumā nevelciet aiz vada, jo tas var
novest pie vada sabojāšanas.
 Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas obligāti atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas.
 Ierīces darbības laikā nebāziet iepildīšanas atverē rokas vai citus nepiederīgus priekšmetus.
 Produktus nebāziet iepildīšanas atverē ar pirkstiem vai ar kāda darbarīka palīdzību. Lietojiet tikai
tam paredzēto bīdītāju.
 Strādājot ar nerūsējošā tērauda sietiņiem, esiet uzmanīgs, jo asmeņi sietiņam ir ļoti asi. Neuzmanīgi
rīkojoties ar ierīci var savainot rokas.
 Ražotājs neatbild par kaitējumu (traumām, apdegumiem, ugunsgrēku, utt.), kas radies nepareizas
ierīces un tā piederumu ekspluatācijas rezultāta.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.
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Izstrādājuma apraksts:
A. Bīdītājs
B. Iepildīšanas atvere
C. Vāks
D. Nerūsošā tērauda sietiņš
E. Sulas savācējs
F. Galvenā vārpsta
G. Motora bāze
H. Izlaišanas atvere
I. Ieslēgšanas/izslēgšanas un ātruma izvēles slēdzis
J. Aizsardzības slēdzis
K. Čammu konteiners

Lietošanas noteikumi
1. Pirms pirmās lietošanas
 Visas noņemamās daļas noskalojiet ar siltu ūdeni un rūpīgi nožāvējiet.
 Sulu spiedi novietojiet uz līdzenas, stabilas un neslīdošas virsmas
 Pievienojiet ierīci elektriskajai strāvai.
2. Ierīces montāža







Sulu spiedes motora bāzei pievienojiet sulas savācēju. Raugieties, lai sulas savācēja malas ir vienā plaknē
ar motora bāzi.
Sulas savācējā ievietojiet nerūsējoša tērauda sietiņu. Raugieties, lai sietiņš cieši uzsēžas uz galvenās
vārpstas. Pareizi ievietojot sietiņa augšējai malai jābūt viena līmenis ar sulas savācēja augšējo malu.
Visu nosedziet ar vāku un iebīdiet vāku līdz apakšai pareizā stāvoklī.
Ar vienu roku piespiediet vāku uz leju un vienlaicīgi tam uzmetat aizsardzības slēdzi tā, lai vāks ir
nofiksēts pareizā stāvoklī (jūs dzirdēsiet klikšķi).
Sulu spiedi nedaudz palieciet uz priekšu un ielieciet tajā izspaidu tvertni – vispirms ielieciet tvertnes
augšējo galu un pēc tam piespiediet apakšējo galu sulu spiedes virziena.
Tagad iepildīšanas atverē ielieciet bīdītāju. Pievērsiet uzmanību tam, ka kustības vienkāršošanai bīdītajam
ir rieva, kas atbilst izcilnim iebīdīšanas atveres augšdaļā.

3. Sulas spiedes lietošana









Zem sulas izplūšanas snīpīša novietojiet sulas krūzi tā lai snīpītis atrodas tam paredzētajā atverē sulas
krūzes sānos.
Pirms pārstrādes sakuma sagatavojiet produktus. Pirms pārstrādes visus produktus rūpīgi nomazgājiet.
Sevišķi lielus gabalus pēc mazgāšanas sagrieziet mazākos gabalos.
Vadības pogu nostādiet stāvokli “1” vai “2” atkarība no pārstrādājamiem augļiem vai dārzeņiem.
Mīkstajiem produktiem (piem., vīnogām, mellenēm, arbūzam, avenēm, tomātiem utt.., izmantojiet ātrumu
“1”; cietajiem produktiem (piem., ananāsiem, selerijām, burkāniem, bietēm, āboliem utt.) izmantojiet
ātrumu „2”.
Sagatavotos produktus ielieciet iepildīšanas atverē un ar bīdītāja palīdzību saciet uzmanīgi spiest tos uz
leju rotējošā nerūsošā tērauda sietiņa virzienā. UZMANĪBU! Sagatavotos produktus ievietot TIKAI
strādājošā ierīcē. Kategoriski aizliegts vispirms ievietot produktus un tikai pēc tam ieslēgt ierīci.
Nepielieciet pārāk lielu spēku, izspiediet sulu no produktiem lēnām, jo tā Jūs sasniegsiet labāko sulas
spiešanas rezultātu.
Sulas spiešanas procesā sula nonāks sulas savācēja traukā, bet izspaidas atdalīsies un nonāks izspaidu
tvertnē. Izspaidu tvertni sulu spiešanas laika var iztukšot - nostādiet pogu stāvoklī “OFF” (Izslēgts) un
uzmanīgi izņemiet tvertni. Lai turpinātu sulas spiešanu, ievietojiet iztukšoto tvertni atpakaļ sava vietā.
Pēc produktu pārstrādes izslēdziet sulu spiedi un nogaidiet, līdz rotējošās daļas pilnīgi apstājas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.
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Uzmanību!
Šī sulu spiede ir paredzēta tikai īslaicīgai lietošanai. Pārstrādājot lielākus daudzumus produktu, nedarbiniet sulu spiedi
nepārtraukti ne ilgāk par 60 sekundēm. Starp atsevišķam darbināšanas reizēm nogaidiet, lai sulu spiede pilnīgi atdziest.
Tīrīšana un apkope:
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet sulu spiedi no elektriska tīkla.
Sulu spiedes ārējo daļu tīrīšanai izmantojiet siltā ūdeni samitrinātu mīkstu lupatiņu. Lai izvairītos no aparāta virsmas bojājumiem,
nelietojiet nekādus abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus!
Piederumus mazgājiet pēc katras lietošanas reizes ar parastiem mazgāšanas līdzekļiem, kas lietojami trauki mazgāšanai, pēc tam
tos rūpīgi noskalojiet siltā ūdeni.
Tehniskā specifikācija:
Nominālā sprieguma limits: 220 – 240 V
Nominālā frekfence: 50Hz
Nominālā patērējamā jauda: 700W
Aizsardzības klase: II
Čamu konteinera tilpums: 1.6 l
Sulas krūzes tilpums: 1l

Garantija:
Šim izstrādājumam ir 5 gadu garantija. Garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir saglabāta
pavadzīme/rēķins un instrukcija ar šo norādi.
Preces garantiju apstiprina preces instruktāža + pirkuma čeks vai pavadzīme, kas tiek izsniegta preces
saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no pirkuma čeka vai pavadzīmes izsniegšanas datuma.
Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta
pārslogošanas rezultātā.
Iespējamās problēmas to risinājumi:

Problēma
Sulas spiedi neizdodas palaist.
Motors apstājas un sāk izdalīt nepatīkamu aromātu.
Pārāk daudz čamu rīvē.
Čami ir pārāk slapji un sula ir nepietiekamā
daudzumā.
Sula tek starp sulas savācēju un sulas spiedes vāku.
Sula pa snīpi tek nevienmērīgi
Sula nonāk uz motora

Problēmas risinājums
Sulas spiede ir nepareizi salikta
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektriskās strāvas.
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektriskās strāvas.
Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk. Izņemiet
rīvi un iztīriet to, noskalojiet zem tekoša ūdens.
Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk. Ja
nepieciešams iztukšojiet čamu konteineru.
Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektriskās strāvas. Izņemiet rīvi un iztīriet to,
noskalojiet zem tekoša ūdens. Salieciet sulas spiedi
un turpiniet darbu

Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos
sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu
apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.
Importēts no Čehijas republikas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

