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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos  išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos  čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate  be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar valydami,  visuomet ištraukite kištuką iš  elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių  narių  verslo subjektams Jeigu norite išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.  Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas,  dizainas  ir  techninė  specifikacija  gali  būti  keičiami  be  išankstinio  įspėjimo  ir  mes
pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Techniniai duomenys

Produktas Cukraus vatos gaminimo aparatas

Modelis RCZK-1200E | RCZK-1200-W | RCZC-1200E |
RCZC-1200-W | RCZK-1200XL | RCZC-1200XL

RCZK-420-W

Galingumas (W) 1200 420

Įtampa (V) 230

Dažnis (Hz) 50

Produktyvumas (sek) 1 vnt. / 60 sekundžių 1 vnt. / 60-90
sekundžių

Taikymo sritis

Cukraus vatos gaminimo aparatas yra skirtas gaminti tik cukraus vatą.
Už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso  naudojimo, atsako vartotojas!

Prieš pirmą naudojimą

Gavus prekę, patikrinkite pakuotės vientisumą ir atidarykite ją. Jei pakuotė pažeista, prašome susisiekti su 
pardavėju per 7-ias dienas ir užfiksuokite žalą kuo tiksliau. Nevartykite pakuotės! Transportuodami pakuotę, 
įsitikinkite, kad ji yra laikoma horizontaliai ir stabiliai.

Išdėstymas

Modeliai – RCZK-1200E | RCZK-1200-W | RCZC-1200E | RCZC-1200-W | RCZK-1200XL | RCZC-1200XL:

1. Indas
2. Sukinėjama galva
3. Voltmetras
4. Saugiklis
5. Šilumos jungiklis
6. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
7. Pagrindinis kištukas
8. Stalčius
9. Matavimo šaukštas
10. Paskirstymo diržas

Prašome pritvirtinti vežimėlį taip, kaip pademonstruota iliustracijoje:
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Modelis – RCZK-450-W:

1. Indas
2. Sukinėjama galva
3. Įjungimo ir išjungimo jungiklis

Prieš naudojimą

1. Norint suprasti prietaiso veikimą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.
2. Išpakavus prietaisą, nepaprastai svarbu visus komponentus nuvalyti šaltu vandeniu. Tuomet nuvalykite 
prietaisą sausa minkšta šluoste.
3. Įdėkite įrenginį stacionarioje darbo vietoje.
4. Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite įtampą.

Valdymas (netinka modeliui RZCK-420-W)

1. Judindami prietaisą, paspauskite rankeną žemyn ir įsitikinkite, kad prietaiso kojos yra aukščiau grindų 
(modeliams su vežimėliu).
2. Paspauskite mygtuką „ON“ ir leiskite prietaisui padirbti 1-2 minutes laisva eiga. Patikrinkite, ar prietaisas 
yra paruoštas darbui (esant didelei vibracijai, reikalingas stovėjimo kojų sureguliavimas).
3. Paspauskite mygtuką „HEAT“ (šilumos jungiklis). Palaukite bent 10-15 minučių, kad cukraus vatos 
tekintojas įšiltu. Jei cukrus pilamas į galvą nesibaigus šiam laikui, iškyla degimo pavojus.
4. Darbą galima pradėti tinkamai sušildžius cukrų – įpilkite cukraus, naudodamiesi matavimo šaukštu, į 
cukraus vatos sukimo centrą.
5. Po maždaug 60-ies sekundžių cukraus vata pagaminama. Paimkite bambuko lazdelę, sukite ją aplink 
vidinį dubenėlio paviršių ir tuo metu sukite lazdą aplink jos ašį. Bambuko lazdelę galima nuvalyti sausa 
šluoste. Rekomenduojama, kad pagaliukas nebūtų visiškai lygus, cukraus vata geriau prilimpa prie grubios 
bambuko lazdelės.
6. Pagaminę jums reikalingą vatos kiekį, prieš išjungiant aparatą, nuvalykite jį vandeniu. Pilkite vandenį į jį, 
kol galvutė sukasi. Po to galite išjungti prietaisą. Prietaisas turėtų būti išvalytas po kiekvieno naudojimo.

Valdymas (tik RCZK-420-W modeliui)

1. Paspauskite mygtuką „ON“ ir leiskite prietaisui padirbti 1-2 minutes laisva eiga. Patikrinkite, ar prietaisas 
yra paruoštas darbui (esant didelei vibracijai, reikalingas stovėjimo kojų sureguliavimas).
2. Darbą galima pradėti tinkamai sušildžius cukrų – įpilkite cukraus, naudodamiesi matavimo šaukštu, į 
cukraus vatos sukimo centrą.
3. Vata pradedama gaminti beveik iš karto po cukraus įdėjimo. Paimkite bambuko lazdelę, sukite ją aplink 
vidinį dubenėlio paviršių ir tuo metu sukite lazdą aplink jos ašį.
4. Pagaminę jums reikalingą vatos kiekį, prieš išjungiant aparatą, nuvalykite jį vandeniu. Pilkite vandenį į jį, 
kol galvutė sukasi. Po to galite išjungti prietaisą. Prietaisas turėtų būti išvalytas po kiekvieno naudojimo.

Pastabos

1. Nepilnamečiams prietaisu naudotis draudžiama.
2. Maitinimo kabelis turėtu būti atokiau nuo prietaiso paviršiaus. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nesiliečia 
su vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso, jeigu laidas arba kištukas yra pažeistas.
3. Nelieskite prietaiso paviršiaus veikimo metu. Nejudinkite prietaiso.
4. Niekada nelieskite kištuko ar laido šlapiomis rankomis.
5. Laikina prietaiso variklio galia siekia 80%. Rekomenduojama vengti ypač ilgo naudojimo laikotarpio. Kad 
prailginti prietaiso veikimo laiką, rekomenduojama leisti prietaisui pailsėti 20 minučių kas valandą naudojimo.
6. Prieš valydami įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo.
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7. Jei prietaisas nebegamina vatos, išjunkite prietaisą ir pašalinkite sudegusį cukrų su minkšta šluoste.

Techninės detalės

Modeliai – RCZK-1200E | RCZK-1200-W | RCZC-1200E | RCZC-1200-W | RCZK-1200XL | RCZC-1200XL:

Modelis – RCZK-420-W:

Transportavimas ir laikymas

Gabenant prietaisą, reikia išvengti prietaiso purtymo, sutrenkimo ir apvertimo. Laikykite tinkamai vėdinamoje 
vietoje, sausame ore ir be jokių korozinių dujų.

Valymas ir priežiūra

• Valydami prietaisą, atjunkite nuo elektros.
• Norėdami nuvalyti paviršių, naudokite valiklį be ėsdinančių medžiagų.
• Prieš įjungdami prietaisą po valymo, gerai išdžiovinkite prietaisą.
• Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir nėra tiesioginių saulės spindulių.

DĖMESIO: Po naudojimo išvalykite įrenginį, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo naudojamas tik vieną kartą, ar 
kelis kartus. Kad galėtumėte efektyviai išvalyti galvą, po naudojimo užpilkite maždaug 150 ml vandens 
(maždaug 100 ml modeliui RCZK-420-W) į karštą, besisukančią galvą. Garuojantis vanduo išvalys galvos 
vidų. 
Išjunkite prietaisą. Kai galva atvės, naudokite minkštą, drėgną šluostę.
Nesilaikant šių nurodymų, gali susikaupti karamelizuoto cukraus, dėl kurio netinkamai veikia prietaisas (galva
nesisuks, retais atvejais galva gali būti visiškai pažeista).
Vartotojas atsakingas už visą žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo.
DĖMESIO: keisdami pavaros diržą, nepamirškite jį tvirtinti teisingai, kaip parodyta nuotraukoje žemiau (diržo 
dantys turi būti viduje):

Daugiau informacijos www.UrmoKaina.lt. Autorinės teisės saugomos UAB "Urmo grupė" © 


	Cukraus vatos gaminimo aparato

