
BUITINIO ALIEJAUS PRESO OIL-200-GOLD NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1) MONTAVIMAS

Žingsnis 1: Įdėkite sraigtą.
Žingsnis 2: Įdėkite piltuvą ir įdėkite kaištį.
Žingsnis 3: Sumontuokite šildytuvą.
Žingsnis 4: Užfiksuokite preso priekinį dangtį ir įdėkite aliejaus indą.

2) SPAUDIMO PROCESAS

1. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros tiekimo tinklo.
2. Paspauskite pakaitinimo mygtuką ir pašildykite 10 minučių kaitinimo elementą (tuščią presą). 
3. Dėkite žaliavas į piltuvą
4. Pašildę paspauskite START mygtuką (sraigtas pradeda suktis) ir pradėkite spausti.
5.Pabaigę spausti, išjunkite pakaitinimo mygtuką. Po 2 minučių išjunkite START mygtuką (sraig-
tas nustoja suktis).
6. Paspauskite atbulinės eigos mygtuką ir 20-30 sekundžių sukite atgal.
7. Supilkite išspaustą aliejų į stiklinį indą ir laikykite 8 valandas, kad nusistovėtų. Nusėdusią masę 
galima naudoti kaip padažą.

3) IŠARDYMAS

1. Kad preso priekinis dangtis lengvai nusiimtu, o sraigtas nesunkiai atsiskirtų paspauskite atbu-
linės eigos mygtuką ir sukite 30 sekundžių.
2. Atskiriant preso priekinį dangtį, nepamirškite dėvėti virtuvinių pirštinių. Arba leiskite prietai-
sui atvėsti ir tik tada jį ardykite. 
3. Pasukite preso priekinį dangtį ir jį nuimkite.
4. Ištraukite kaištį iš piltuvo, ištraukite piltuvą ir sraigtą iš korpuso.
5. Valykite kaištį ir piltuvą šepetėliu. Jei nenusivalo, nugramdykite jį arba įdėkite į karštą vandenį 
30 minučių, tada dar kartą nuvalykite šepečiu.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Svoris 10.5 KG Galia 200 W

Įtampa 220 V / 110 V Našumas 2-4 KG/H

Matmenys 46*23*26 CM Medžiagos Aliuminio lydinys, 
Nerūdijantis plienas



 ĮRENGINIO DALYS IR PRIEDAI

DALYS

1: Aliejaus indas
2: Kaištis
3: Filtro sietelis        
4: Virtuvinės pirštinės

5: Valymo reikmenys
6: Maitinimo laidas
7: Valymo šepetėlis
8: Sraigtas
9: Piltuvas

10: Kaitinimo blokas 
      (šildytuvas)
11: Instrukcija
12: Korpusas
13: Preso priekinis dangtis

Produktas Žaliavos kiekis į valandą Aliejaus išeiga per valandą

Riešutai 4 kg / val. 1.8 kg / val.

Sezamas 6 kg / val. 3 kg / val.

Saulėgrąžos 4 kg / val. 1.8 kg / val.

Linų sėnenys 5 kg / val. 1.6 kg / val.

Graikiniai riešutai 4.5kg / val. 2.1 kg / val.



DUK IR PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Produktai juda lėtai, o aliejaus išbėgimo anga net nealiejuota
Šį reiškinį sukelia per drėgnos žaliavos. Per drėgnas žaliavas reikia apkepti arba padžiovinti, kad 
būtų galima spausti.

Aliejaus išbėgimo angą užkemša nuosėdomis
Žaliava per sausa. Sausas žaliavas galima sudrėkinti arba pagarinti, kad “suminkštėtų”, tada 
spausti.

Į žaliavos įleidimo angą pateko pašalinių produktų ar daiktų
Nedelsdami nutraukite procesą, paspauskite atbulinės eigos mygtuką ir pašalinkite pašalinius 
produktus ir žaliavas. Išvalę - tęskite darbą.

Įrenginiui užstrigus, variklis nustoja suktis
Žaliavos netinkamos aliejui išgauti arba žaliavos netinka šaltam spaudimui. Po 20 minučių 
variklį paleiskite iš naujo. Jei jis nepasileidžia, išimkite išspaudas, išardykite spaudimo sraigtą ir 
išvalykite. Išvalę ir/ar pasirinkę kitas žaliavas, galite tęsti aliejaus spaudimą.

Darbo metu nutrūko elektros energijos tiekimas
Nebedėkite produktų, išjunkite maitinimo jungiklį, atjunkite maitinimo laidą ir išimkite žaliavas.   
Palaukite kol atsiras elektros tiekimas,  prieš užvedant variklį pakaitinkite piltuvą įjungdami kai-
tinimo elementą. Ir kaip įprastai, toliau spauskite aliejų. Jei nesispaudžia, nuimkite spaudimo 
mechanizmą išvalykite ir vėl įdėkite arba trumpam paspauskite atbulinės eigos mygtuką.
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