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Прочетете тези инструкции преди да използвате уреда и ги запазете за бъдещи справки 
 
 
 
 
Важни предохранители мерки 
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При използване на електрически уред следва да се спазват следните основни предпазни мерки: 
1. Прочетете всички инструкции. 
2. Преди да използвате проверете дали напрежението съответства на показаното на табелката на уреда. 
3. Не използвайте уреда ако кабела или щепсела е повреден или след неизправност на уреда или по някакъв 
начин е бил повреден. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка. 
4. Използването на аксесоари, включително цедкаъа, горния капак, буталото за храна, купата, които не се 
препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване. 
5. Не поставяйте в или близо до горещ газ или електрическа горелка или в загрята фурна. 
6. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота. 
7. Никога не пускайте уреда без продукти в него.   
8. Не използвайте уреда, ако цедката е повредена. 
9. Не поставяйте пръстите си или други предмети в отвора на сокоизстисквачката, докато работи. Ако храната 
се заклещи, използвайте буталото или друго парче плод или зеленчук, за да го избутате надолу. Когато този 
метод не е възможен, изключете мотора и разглобете сокоизтисквача, за да премахнете останалата храна.  
10. Не натискайте храната с ръка, лъжица, пръчица за хранене, клипс и др., Освен буталото за храна в улея, 
когато уредът е включен в захранването.  
11. Винаги се уверявайте, че капакът на сокоизстисквачката е на място, преди да включите уреда. Не 
разхлабяйте скобите, докато уредът е работи. 
12. Ножът е остър винаги използвахте буталото. 
13. Избягвайте контакт с подвижните чсти на уреда. 
14.Уверете, че ключът е в положение "О" след всяка употреба на вашия сокоизстисквачка. Уверете се, че 
моторът спира напълно, преди да разглабяне. 
15. Не потапяйте мотора във вода или други течности. 
16. Всички отделящи се части трябва да се изсушат напълно след почистването и след това да се сглобят за 
следващо използване. 
17. Необходимо е наблюдение, когато уреда се използва от или близо до деца. 
18. Предупреждавайте за потенциално нараняване от неправилна употреба. 
19. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен 
агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 
20. Винаги изключвайте сокоизтисквачката от захранването, ако е оставена без надзор и преди монтаж, 
разглобяване или почистване. 
21. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца. 
22. Уредът може да се използват от хора с намалени физически, сетивни или психически способности или 
липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или инструктирани относно използването на 
уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. 
23. Децата не трябва да играят с уреда. 
24. Не използвайте уреда навън. 
25．Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения, като например: 
-    кухни за персонала в магазини, офиси и други; 
-    ферми; 
-    от клинти на хотели, модели и други типове настаняване;  
-    настаняване от типа нощувка със закуска.  
Ако производителят желае да ограничи употребата на уреда до по-малко от посоченото, това трябва да бъде 
ясно посочено в инструкциите.  
26. Запазете тези инструкции. 

   САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА 
Описание на уреда 
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Ползи при бавното изцеждане 
Бавното изцеждане, Ви позволява да консумирате повече плодове и зеленчуци в една чаша, отколкото бихте 

могли да приемете едновременно. Без окисляване или разделяне при бавното изцеждане на сок. По този 

начин се запазват повече органичните и хранителните вещества на продуктите и са по-близо до тяхното 

натурално състояние. Прясно изцеденият сок от уреда се абсорбира директно в тялото, позволява приема на 

важни витамини и хранителни вещества – така Вашето тяло получава всичко, от което се нуждае за 

оптимално здраве.  

Уредът за бавно изцеждане използва двустепенен процес, в който сокът от плодовете или зеленчуците се 

извлича два пъти преди постъпване в чашата. Свредела, основният компонент на устройството, прецизно 

притиска продуктите без раздробяване или смилане, за повече сок в чашата ви. 
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При първа употреба 
1. Разопаковайте уреда и поставете всички части върху хоризонтална повърхност. 
2. Първо, отгоре извадете модула за смилане и кошницата заедно, след което свалете кошницата надолу, 
след това свалете свредела от цедката нагоре (Вижте Фиг.1). Накрая потапяйте всички подвижни части и 
аксесоари в топла сапунена вода, изплакнете ги и изсушете. Но никога не потапяйте мотора във вода за да 
предотвратите риска от токов удар. 

 
Забележка: Цедката може да се почисти напълно с малката четка за почистване.  
3. Правилният начин на монтаж ще бъде описан за подробности в долните секции. 
Преди монтажа, уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта и превключвателят е в 
положение "O". 
 
1）Подгответе всички продукти според характеристиките им 
- Продукти с твърди влакна 
Продуктите с твърди влакна се нарязват на резени с дължина 3 ~ 5 cm и дебелина 1,5 ~ 2 cm. 
- Листните зеленчуци и прокукти с дълги и твърди влакна (като целина, дива целина и зеле и т.н.) 
Нарежете стъблата на продуктите на парчета с дължина 3 ~ 5 см и след това навийте добре листата. 
- Костилките на плодовете трябва да се махат. Плодове като праскова, слива, манго, кайсия и джинджифил не 
трябва да се поставят без костилките в уреда, за да се избегне всяка неизправност. 
- Продуктите с дебела или твърда кора се обелват, преди да бъдат поставени в сокоизтисквача за обработка. 
- Замразените продукти могат да се използват само след размразяване. Никога не използвайте лед. 
- Никога не използвайте продукти с високо съдържание на растително масло или животинско масло, за да 
избегнете разграждането и повреждането на свредела. 
 
2）Никога не поставяйте захарна тръстика, кокосов орех, или зърнени култури (например боб, ориз), без да 
добавяне на вода. 
 
3）Не поставяйте прекалено много продукти в сокоизтисквача, също така материалите с по-малко влага и 
твърди влакна се поставят в купата, след като са нарязани на филийки.  
 
4）Сглобете буферната плоча добре на място 
Буферната плоча се сглобява в изходния отвор за отпадъци след всяко окончателно почистване.  

 

 

Фиг.1 
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Сглабяне на уреда 
1. Първо, монтирайте купата върху моторното устройство, като следвате минструкцията по-долу: 

Поставете буркана надолу така че символа “ ” на купата да се подравнява със символа “ ”  на агрегата на 

двигателя, така че купата да може да бъде заключен плътно върху моторното устройство (Виж Фиг.2). 
Уверете се, че купата е монтирана правилно, в противен случай уредът няма да работи. Освен това, преди да 
започнете работа, проверете буферната плоча и се уверете, че тя трябва да се сглоби добре в отвора за 
отпадъци (Виж Фиг.3).  

 

 

 

 
2. След това поставете цедката в кошницата. После сложете кошницата (заедно с цедката) натискайки 

надолу, като образувате символа “ ” на цедката който да се подравни със символа “ ”  на моторното 

устройство. След това поставете свредела в цедката и се уверете, че свредлото е поставено в оста на 
моторното устройство (Виж Фиг.4).  

    

3. Сложете улея върху купата правилно. Първо поставете купата надолу и след това символа “ ” (до символа 

“ ”) на улея подравнете със символа “ ”на моторното устройство и след това да завъртите улея по часовата 

стрелка, докато символът “ ” (до символа “ ” ) върху купата се подравнява със символа “ ” на моторното 

устройство (Виж Фиг.5). Уверете се, че улеят за продуктите е монтиран правилно, в противен случай уредът 
няма да работи. За да премахнете улея от моторното устройство, завъртете го обратно на часовниковата 

 

Фиг.3 

Фиг.4 

Фиг.2 
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стрелка 

 

 

4. Поставете контейнера си със сок под отвора за сок и контейнера за остатъци 

под отвора за остатъци (виж Фиг.6). Сокоизстисквачката е готова за работа.  

Забележка: Когато е необходимо да извадите целия уред, моля, хванете за 

основата на уреда вместо за улея, за да го извадите, за да избегнете злополука. 

 
Начин на употреба 
1. Преди да поставите захранващия кабел в контакта, уверете се, че ключът е в положение "O", 
превключвателят за има три настройки: "I" показва "ON", натиснете превключвателя в положение "I" и 
започнете да правите сок; "O" показва позиция "OFF", натиснете превключвателя в положение "O", за да 
изключите машината; "R" означава обратна функция, която се използва само когато нещо се заклещи и 
трябва да се отстрани. 
2. Уверете се, че контейнерът за сокове и контейнерът за остатъци са поставени на място. 
3. Нарежете плодовете и зеленчуците на по-малки парчета. Например, морковите трябва да бъдат нарязани 
на тънки филийки с размери 15 mm × 15 mm, преди да бъдат поставени в машината.  
Забележка: 
A) Моля, отстранете всички твърди семена, преди да започнете.  
B) Не се препоръчва да се обработват кокосови орехи или подобни твърди храни, тъй като това може да 
повреди мотора. 
C）Не се препоръчва да се обработват твърди плодове или зеленчуци, богати на фибри и нишесте, като 
захарна тръстика. 
D) Кората и семките трябва да бъдат отстранени от портокали, лимони, грейпфрути и пъпеши 
4. Изсипете приготвените плодове или зеленчуци в улея и внимателно натиснете плодовете надолу в 
свредела, като използвате буталото за храна.  
5. Свържете уреда към захранването и след това натиснете превключвателя в положение "ON", уредът 
започва да работи. След няколко минути сокът започва да тече.  
Внимание:  
Не превключвайте от "I" на "R" или от "R" на "I" директно по време на работа. Ако е необходимо, първо 
натиснете ключа в положение "O" и уреда ще спре напълно и след това завъртете ключа от "I" на "R" или 

Фиг.5 

Фиг.6 
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от "R" на "I". 
Не използвайте уреда преди да сложите продути в него, за да избегнете повреда (включително на 
свредела и цедката). 
Не поставяйте пръсти или предмети в отвора за хранене, докато 
уреда работи.  
3. По време на работа, ако машината е блокирана и не работи, първо 

натиснете ключа в положение "O" и след това натиснете 
превключвателя за нулиране, който е о в долната част на уреда (виж 
фиг.7). След това натиснете и задръжте превключвателя в 
положение "R" за няколко секунди, след което опитайте отново да 
работите. Когато обратната функция не може да работи, изключете 
машината и я монтирайте повторно съгласно дадените указания. 
След сглобяването, моля, опитайте да включите устройството.  

4. Когато съдът за сок е пълен (максималният капацитет е 400ml) или 
продуктите са свършили, сложете ключа в положение "O" и 
изпразнете контейнера за сок и контейнера за остатъци, преди да продължите.  

 
Забележка:  
Максималното време на работа за време трябва да бъде по-малко от 15 минути. Трябва да се поддържа 
минимално време за почивка от 30 минути между два цикъла. 
Не поставяйте прекалено много храна на един път. По време на работа, след като резервоарът за сок е 
пълен, трябва да спрете уреда и да го изпразните преди следващия цикъл. 
По време на работа, ако прекъсвачът между улея и агрегата на двигателя е изключен, моторът спира, 
за да предотврати опасност. 
7. След като приключите, се насладете на сока си за най-добър вкус. Всеки неизползван сок трябва да се 
съхранява в хладилника.  
 
Постване и поддръжка 
1. Изключете уреда и го изчакайте напълно да се охлади преди почистване. 
2. За да се почистите по-лесно, включете и пуснете сокоизтисквача без нищо вътре за около 30 секунди след 
отстраняването на остатъците. Ако улеят не може да се отдели лесно, моля, следвайте и повторете следната 
операция два или три пъти: Reverse—OFF—ON в същото време задръжте и завъртете улея, за да го махнете. 
След като завършите извличането на сока, излейте малко количество вода в улея, за да го почистите, така че 
да бъде по-лесно да се отделите.  
Внимание: Не превключвайте от "I" на "R" или от "R" на "I" директно по всяко време на работа. Ако е 
необходимо, първо натиснете ключа в положение "O" и уреда ще спре напълно и след това завъртете 
ключа от "I" на "R" или от "R" на "I". 
3. Отключете улея, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, след което го извадете.  
4. Отстранете последователно кошницата, цедката и свредела, като изпълните операцията "При първа 
употреба". 
5. Завъртете купата обратно на часовниковата стрелка, след което извадете купата.   
6. Изпразнете контейнера за остатъци и след това почистете улея, свредела, цедката, кошницата, купата и 
контейнера за остатъците под течаща вода. Малката четка за почистване може да се използва за цедката за 
по-добро почистване. 
Внимание:  
Цедката има осрти ръбове, затова внимателно дръжте го по време на почистване. 
Не използвайте метална гъба за почистване, това ще повреди машината.  
7. Ако трябва да почистите изцяло отвора за отпадъци, първо трябва да издърпате буферната плоча от 

Reset button

Фиг.7 
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изхода за отпадъци и след това да го почистите напълно с малката четка за почистване.  
8. Избършете външната част на основата с влажна кърпа. Никога не потапяйте мотора във вода. 
9. Изсушете всички части и добре сглобете всички части и след това съхранявайте уреда на сухо място. 
Съдът за сок може да се съхранява в контейнера за остатъци. 
 
Рецепти 
 
Сок от спанак и банан Сок от чушки и домати 
Спанак – 120 гр. Червена чушка – 120 гр. 
Банан – 180 гр. Домат – 200 гр. 
Ябълка – 300 гр. Банан  - 60 гр. 
Лимон – 20 гр. Лимон – 10 гр. 
 Ябълка – 200 гр. 
  
Сок Морков и Портокал Сок Морков и Домати 
Морков – 300 гр. Морков – 200 гр. 
Банан – 120 гр. Домат – 160 гр. 
Портокал – 300 гр. Портокал – 100 гр. 
Лимон – 20 гр. Лимон – 30 гр. 
  
Сок Морков и Ябълка  
Морков – 300 гр.  
Ябълка – 300 гр.  
Лимон – 30 гр.  
 

 

 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 
посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната 
среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта 
домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 


