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asmeņu elements
pudele
motora elements
vāciņš
blīve
krūze
trauku mazgājamajā mašīnā – augšējais plaukts

Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms
lietošanas novāciet visu iepakojumu.
SVARĪGI BRĪDINĀJUMI
1. Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos
Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
Uzglabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā
Lai izvairītos no traumām, īpašu piesardzību ievērojiet, darbojoties ar asmeņiem, iztukšojot bļodu un mazgājot to.
Nepievienojiet karstu šķidrumu (virs 40°C), jo tas, pēkšņas tvaika rašanās dēļ var izšļakstīties.
Lietojot ierīci nepareizi, var gūt traumas.
Pirms izjaukšanas, salikšanas un mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves
Neatstājiet ierīci bez uzmanības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tās ražotājs, servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona.
Nelieciet motora elementu šķidrumā.
Izmantojiet tikai mūsu piegādātas papildierīces.
Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
Nedarbiniet motoru ilgāk kā 1 minūti, jo tas var pārkarst. Pēc 1 minūtes vismaz uz 2 minūtēm izslēdziet ierīci un
ļaujiet motoram atdzist.
tikai lietošanai sadzīves apstākļos
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
Pirms lietot ierīci pirmo reizi, nomazgājiet to.
IESLĒGŠANA
1. Novietojiet ierīci uz sausas, stingras un līdzenas virsmas.
2. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
PUDELES LIETOŠANA (SMŪTIJI)
3. Pievienojiet sastāvdaļas.
4. Vispirms pievienojiet šķidrās sastāvdaļas. Tad cietās.
5. Nelieciet vairāk par 3 ledus kubiņiem.
6. Nepiepildiet ierīci virs 600 ml atzīmes.
7. Uzskrūvējiet asmeņu elementu uz pudeles augšas.

8. Apgrieziet pudeli otrādi.
9. Uzlieciet melno asmeņu elementu uz motora elementa.
10. Pagrieziet melnos asmeņus pretēji pulksteņa rādītāju griešanās virzienam, lai nofiksētu.
11. Piespiediet slēdzi, lai aktivizētu motoru. Atlaidiet, lai izslēgtu.
12. Pagrieziet asmeņus pulksteņa rādītāju griešanās virzienā, lai atbrīvotu
13. Noņemiet pudeli no motora elementa.
14. Apgrieziet pudeli pareizā virzienā.
15. Atskrūvējiet asmeņu elementu.
16. Uzlieciet pudelei vāciņu.
KRŪZE
17. Pievienojiet sastāvdaļās.
18. Nepiepildiet krūzi vairāk kā līdz pusei.
19. Uzskrūvējiet balto asmeni uz krūzes.
20. Apgrieziet krūzi otrādi,
21. Pagrieziet baltos asmeņus pretēji pulksteņa rādītāju griešanās virzienam, lai nofiksētu.
22. Piespiediet slēdzi, lai aktivizētu motoru. Atlaidiet, lai izslēgtu.
23. Pagrieziet asmeņus pulksteņa rādītāju griešanās virzienā, lai atbrīvotu
24. Noņemiet krūzi no motora elementa.
25. Apgrieziet krūzi pareizā virzienā.
26. Atskrūvējiet asmeņu elementu.
27. Pārlejiet krūzes saturu piemērotā tvertnē.
28. Pēc katras lietošanas izmazgājiet krūzi un asmeni.,
29. nelietojiet krūzi iegūta smūtija uzglabāšanai.
APKOPE
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
Noslaukiet motora elementu ar mitru drēbi
Noņemiet blīvi ar kaut ko neasu, piemēram, dakšiņas kātu.
Nomazgājiet noņemamās daļas ar rokām.
Šīs detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, augšējā plauktā.
Ja jūs lietojat trauku mazgājamo mašīnu, tajā esošā asā vide sabojās virsmu apdari.
Tas būs tikai kosmētisks bojājums un neietekmēs ierīces darbu.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas
vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod,
jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā

