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BG Сокоизстисквачка
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
■ Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени 

увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или 
са информирани за начините за използване на уреда по безопасен начин и 
разбират потенциалните опасности. Деца не трябва да използват този уред, 
или да си играят с него. Пазете уреда и захранващия му кабел далеч от тях.

■ Преди да свържете уреда към контакт на захранването, проверете дали 
номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с електрическото 
напрежение в контакта.

■ Свързвайте уреда само с правилно заземен контакт.
■ Този уред е предназначен за обработка на стандартно количество плодове 

и зеленчуци в домакинството. Не го използвайте за други цели, различни от 
тези по предназначение. 

■ Не използвайте уреда в промишлена среда или на открито. 
■ Поставяйте уреда само върху равна, суха и стабилна повърхност.
■ Не поставяйте уреда върху или близо до устройства, които са източник на 

топлина.
■ Никога не използвайте принадлежности, които не са доставени с този уред, 

или които не са изрично препоръчани от производителя на този уред. 
■ При работа с въртящата се цедка бъдете много внимателни да не се нараните 

от нейните остри ножове.
■ Не използвайте уреда, ако цедката е повредена.
■ Уверете се, че уредът е правилно сглобен, преди да го пуснете в експлоатация.

Предупреждение: 
неправилната употреба може да доведе до нараняване. 

■ Преди сокоизстискване отстранявайте твърдите камъчета, които се съдържат 
в например кайсии, праскови, манго и т.н., и негодните за консумация обелки, 
например от портокали, ананаси, пъпеши, мандарини и т.н.

■ Не използвайте сокоизстисквачката за обработка на замразени или 
прекомерно твърди съставки, например захарна тръстика.

■ Винаги използвайте доставения тласкач за прокарване на плодовете и 
зеленчуците през подаващата тръба. Никога не използвайте ръцете си или 
други предмети.
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■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, ако няма да 
го използвате и ако го оставяте без надзор, преди монтаж, демонтаж или 
почистване.

■ Преди да изваждате принадлежности или части, които се движат по време 
на употреба, проверявайте дали уредът е изключен и с изваден от контакта 
кабел и изчаквайте, докато спрат движещите се части.

■ Не мийте основния модул на уреда под течаща вода и не го потапяйте във 
вода или друга течност.

■ Постарайте се контактите на щепсела да не влизат в контакт с вода или влага.
■ Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че 

захранващият кабел не виси над ръба на масата, или че не докосва гореща 
повърхност.

■ Не изключвайте уреда от контакта с дърпане на захранващия кабел. Това би 
могло да повреди захранващия кабел или контакта. Откачвайте кабела от 
контакта с леко издърпване на щепсела на захранващия кабел.

■ Забранено е да се използва уредът, ако е с повредени захранващ кабел или 
щепсел. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в 
професионален сервизен център. 

■ Не използвайте уреда, ако неговата цедка или някоя друга част са повредени. 
Не поправяйте сами уреда, за да предотвратите създаване на опасна 
ситуация. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани 
в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да 
анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение 
или гаранция за качество.
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BG Сокоизстисквачка
Ръководство за потребителя

Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за 
потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали 
с експлоатацията на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, 
описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за 
потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдещи 
справки. 
Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, 
касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача и гаранционната 
карта най-малко в  течение на срока на действие на правната отговорност за 
незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме 
уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
A1 Тласкач
A2 Захранваща тръба
A3 Капак
A4 Титанова цедка
A5 Колектор на сок
A6 Заключващо рамо
A7 Основен модул
A8 Превключвател 0/I

A9 Течнокристален индикатор на 
обороти

A10 Бутон за управление 
A11 Кана за сок
A12 Чучур с технология DripStop 

A12a, който служи за 
предотвратяване на капене след 
изстискване

A13 Съд за пулп

ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ИНДИКАТОР НА ОБОРОТИ
Ниво 1 – SOFT FRUIT: меки плодове
Ниво 2 – CITRUS: цитрусови плодове
Ниво 3 – PINEAPPLE: ананас и плодове с подобна твърдост
Ниво 4 – APPLE:  ябълки
Ниво 5 – HARD VEG: по-твърди зеленчуци

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Отстранете всички опаковъчни материали от уреда и принадлежностите му. 

 
2. Грижливо измийте всички разглобяеми части (тласкач A1, капак A3, титанова 

цедка A4, колектор на сок A5, кана за сок A11 и  съд за пулп A13), които 
влизат в контакт с храните, в топла вода с помощта на кухненски почистващ 
препарат. След това изплакнете всички тези части под чиста течаща вода 
и старателно подсушете с фина кърпа за избърсване.

3. Тласкачът A1, титановата цедка A4 и съдът за пулп A13 могат да бъдат измити 
в  съдомиялна машина. Препоръчваме титановата цедка A4 да се измива 
в горната кошница на съдомиялната машина.

Внимание: 
Ножът на дъното на титановата цедка A4 е много остър и  затова 
е необходимо да бъдете особено внимателни при работа с него. 
Небрежното боравене може да доведе до нараняване.

СГЛОБЯВАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
1. Поставете сокоизстисквачката върху равна суха повърхност, например върху 

работна маса. Преди монтаж винаги проверявайте дали сокоизстисквачката 
е изключена (превключвателят 0/I A8 да е в положение 0 – изключен) и дали 
захранващият кабел е изключен от източника на захранване.

2. Вкарайте колектора на сок A5 в  сокоизстисквачката – основен модул A7 , 
както е показано на снимката. Постарайте се чучурът A12 на колектора на сок 
да се намира в канала в основния модул. Разположете DripStop A12a върху 
чучура A12.

3. Вкарайте титановата цедка A4 в колектора на сок A5. Постарайте се цедката 
да е легнала правилно върху задвижващия вал.

4. Наклонете контейнера на пулп A13 с горния му край към основния модул 
A7 и го плъзнете отдолу към ръба на колектора на сок. След това натиснете 
долната част на контейнера на пулп към основния модул. Когато е легнал 
правилно, трябва да има луфт не повече от 1 мм между контейнера на пулп 
A13 и основния модул.

5. Покрийте всичко с капака A3 и го натиснете надолу в правилното положение.
6. Използвайте едната си ръка, за да прокарате капака A3 надолу и в същото 

време наклонете заключващото рамо A6 към него, така че капакът 
да е закрепен в  правилното положение. Ще се чуе звучно щракване. 
Сокоизстисквачката е снабдена с предпазен механизъм, който не позволява 
тя да бъде пускана, ако капакът не е легнал правилно и закрепен на място със 
заключващото рамо.

7. Поставете каната за сок A11 под чучура A12.
8. Вкарайте тласкача A1 в  отвора A2 на подаващата тръба. Забележете, че за 

улесняване на движението тласкачът A1 има канали, които се плъзгат над 
ушите в горната част на подаващата тръба A2.

9. Сокоизстисквачката е вече сглобена и готова за употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
1. Уверете се, че сокоизстисквачката е сглобена правилно и  след това 

я свържете с електрически контакт. Сокоизстисквачката е снабдена с 
предпазен механизъм, който не позволява тя да бъде пускана, ако не е 
сглобена правилно.

2. Поставете каната за сок A11, чаша или друг подходящ съд под чучура A12. 
Проверете дали съдът за пулп A6 е поставен на мястото му. Проверете 
DripStop A12a, който следва да се завърти надясно, за да може сокът да тече 
отдолу.

3. Подгответе подходящите за сокоизстискване съставки (плодове и зеленчуци). 
Старателно ги измийте и ги нарежете на парчета, които ще преминават през 
подаващата тръба A2. Отстранете твърдите камъчета, които се съдържат 
в например кайсии, праскови, манго и т.н., и негодните за консумация обелки, 
например от портокали, ананаси, пъпеши, мандарини и т.н.

4. Преди да пуснете сокоизстисквачката се уверете, че капакът A3 е добре 
закрепен в  правилното положение. С помощта на бутона за управление 
A10, задайте необходимото ниво в зависимост от твърдостта на съставките. 
Сокоизстисквачката може да бъде настройвана от най-ниското ниво 1 
(което е предназначено за меки съставки, като например боровинки, дини, 
домати) до най-високото ниво 5 (което е предназначено за твърди съставки, 
например целина, червено цвекло и др).

5.  Включете сокоизстисквачката (поставете превключвателя 0/I A8 в положение 
I – включено). Нивата 1 – 5 могат да бъдат използвани по време на процеса 
на изцеждане на сок в  зависимост от твърдостта на съставките. Извадете 
тласкача A1 от отвора A2на подаващата тръба. Добавяйте постепенно 
приготвените съставки в  подаващата тръба A2 и  ги натискайте надолу с 
помощта на тласкача. Ще постигнете оптимални резултати, ако пълните 
подаващата тръба A2 постепенно и натискате съставките леко надолу.

Внимание: 
Не използвайте пръстите си или други прибори, за да прокарвате 
съставките през подаващата тръба A2. Винаги използвайте 
предназначения за тази цел тласкач A1 .
Максималното време за непрекъсната експлоатация на този уред е 
15 минути. След това го оставяйте да изстива в течение на 10 минути.
Когато изцеждате големи партиди от съставки, не работете с уреда 
непрекъснато в течение на повече от 10 секунди. 

6. Ако каната за сок A11 или съдът за пулп A13 се напълнят по време на 
процеса на сокоизстискване, изключете сокоизстисквачката с преместване 
на превключвателя 0/I  A8 в  положение 0 – изключено, изпразнете 
съответния съд и  след това го върнете на мястото му. След това можете 
да върнете сокоизстисквачката отново в  експлоатация и  да продължите 
сокоизстискването.

7. За да изключите сокоизстисквачката, (поставете превключвателя 0/I  A8 
в  положение 0 – изключено). След това изключете сокоизстисквачката 
от контакта. Оставете сока да изтече, след което завъртете DripStop A12a 
наляво, за да предотвратите прокапване.

8. Когато приключите да използвате сокоизстисквачката, я разглобете 
в  съответствие с инструкциите, съдържащи се в  глава „Разглобяване 
на сокоизстисквачката“ и  я почистете в  съответствие с инструкциите, 
съдържащи се в  глава „Почистване и  поддръжка“. Преди да разглобявате 
сокоизстисквачката се уверете, че тя е изключена (превключвателят 0/I A8 е 
в положение 0 – изключено), кабелът е изваден от контакта и въртящите се 
части са спрели.

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
■	 Преди да започнете сокоизстискване измивайте добре всички съставки и ги 

нарязвайте на по-малки парчета, които ще преминават през подаващата 
тръба A2. Отстранете твърдите камъчета, които се съдържат в  например 
кайсии, праскови, манго и т.н., и негодните за консумация обелки, например 
от портокали, ананаси, пъпеши, мандарини и т.н.

■	 За постигане на оптимални резултати винаги обработвайте само пресни 
и  узрели плодове и  зеленчуци. Презрелите или неузрели плодове 
и зеленчуци се отразяват негативно върху вкуса на получения сок.

■	 Ако изстисквате плодове и  зеленчуци с различна консистенция, 
препоръчваме да започвате с по-меките плодове и  зеленчуци, например 
цитрусови плодове и т.н. и да продължавате с по-твърди плодове, например 
ябълки. Винаги избирайте обороти, които да са подходящи за вида на 
съставките, които се изстискват.

■	 Не използвайте сокоизстисквачката за обработка на замразени или 
прекомерно твърди съставки, например захарна тръстика.

■	 Поставяйте съставките в подаващата тръба A2 постепенно и ги прокарвайте 
внимателно с лек натиск. Не препълвайте подаващата тръба A2 и  не 
прокарвайте съставките прекалено бързо и с прекомерен натиск. Процесът 
на отделяне на сока от пулпа настъпва постепенно и  няма да се ускори с 
натискане на съставките по-бързо навътре.

■	 За да предотвратите покафеняване на прясно изцеден ябълков сок, можете да 
добавите малко лимонов сок.

■	 За да се предотврати загуба на ценни минерали, препоръчваме консумация 
на сока веднага след изстискването му.

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
1. Уверете се, че сте изключили сокоизстисквачката с преместване на 

превключвателя A8 в положение 0 – изключено и сте извадили захранващия 
кабел от източника на захранване. Изчакайте докато въртящите се части 
спрат напълно преди демонтажа. Изчакайте докато сокът изтече и завъртете 
DripStopA12a наляво, за да предотвратите капене на сока.

2. Освободете заключващото рамо A6 от капака и го наклонете надолу.
3. Свалете капака A3 и извадете съда за пулп A13 с накланяне на долната част 

настрани от основния модул. След това плъзнете съда за пулп изпод ръба на 
колектора на сок A5.

4. Извадете колектора на сок A5 с титановата цедка A4 все още вътре в него, 
като го издърпате нагоре и настрани от основния модул A7.



 02/2017- 7 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

5. Извадете титановата цедка A4 от колектора на сок A5. Препоръчваме цедката 
A4 да се сваля над кухненска мивка.

Внимание: 
В средната част на цедката A4има нож. Бъдете особено внимателни, 
за да избегнете нараняване при боравене с цедката A4. Не докосвайте 
ножа. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
■	 Уверете се, че сокоизстисквачката е изключена (превключвателят 0/I  е 

в положение 0 – изключено), кабелът е изваден от контакта и въртящите се 
части са спрели.

■	 Когато разглобявате сокоизстисквачката на отделните й части, я 
почиствайте в  съответствие със следните инструкции. Почистването на 
сокоизстисквачката ще бъде по-лесно веднага след като се използва, преди 
сокът и пулпът да изсъхнат върху нея.

■	 Тласкачът A1, титановата цедка A4 и съдът за пулп A13 могат да бъдат измити 
в  съдомиялна машина. Препоръчваме титановата цедка A4 да се измива 
в горната кошница на съдомиялната машина.

Почистване на сокоизстисквачката
■	 Избърсвайте основния модул на сокоизстисквачката с мека, влажна кърпа 

и след това подсушавайте добре.
■	 Избърсвайте всички хранителни остатъци от захранващия кабел.

Почистване на колектора на сок, капака, тласкача, съда за пулп 
и каната за сок.
■	 Измивайте всички части в  топла вода с кухненски почистващ препарат. 

Изплаквайте с чиста вода и подсушавайте.

Почистване на цедката
■	 За ефективно сокоизстискване е необходимо цедката A4 да е идеално 

чиста. Изсъхналият върху цедката A4 пулп би се отразил негативно върху 
ефективността на сокоизстискването.

■	 Веднага след като приключите със сокоизстискването, накисвайте цедката A4 
в гореща вода с кухненски почистващ препарат в течение на около 10 минути. 

■	 Дръжте цедката A4 под течаща вода и я почиствайте с помощта на найлонова 
четка, като започвате от центъра към краищата. Не докосвайте острието 
в центъра на цедката, за да се предпазите от нараняване. След почистване 
на цедката A4, я задържайте срещу светлина, за да проверите дали не са 
запушени фините отвори. Ако отворите са все още запушени, накисвайте 
цедката A4 в  гореща вода със съдържание на 10 % лимонов сок, за да се 
отслаби изсъхването на остатъци върху нея и след това я почиствайте отново 
с помощта на четка.

■	 След това изплаквайте добре цедката A4 под чиста течаща вода и я оставяйте 
да изсъхне по естествен път.

Отстраняване на отлагания, упорити петна и миризми
■	 Някои видове плодове и зеленчуци може да предизвикат промяна в цвета на 

пластмасовите части на сокоизстисквачката. За да предотвратите това да се 
случи, изплаквайте всички подвижни части веднага след употреба. Ако вече 
е настъпила промяна в цвета, можете да потопите сменяемите пластмасови 
части във вода със съдържание на 10 % лимонов сок.

■	 Не потапяйте основния модул или неговия захранващ кабел във вода или 
друга течност и не мийте тези части под течаща вода.

■	 Не използвайте бензин, разтворители, груби гъби, абразивни или агресивни 
почистващи препарати за почистване на сокоизстисквачката.

СЪХРАНЕНИЕ
■	 Когато не използвате уреда, го съхранявайте на сухо място извън обсега на 

деца. Можете да съхранявате уреда сглобен. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение.................................................................................................. 220 − 240 V 
Номинална честота  .................................................................................................................50/60 Hz
Номинална мощност .................................................................................................................1 200 W 
Клас на защита от токов удар ..............................................................................................................2
Ниво на шум ..................................................................................................................................85 dB(A) 

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 85 dB(A), което представлява 
ниво A на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 
1 pW.

Обяснение на техническата терминология
Безопасен клас на защита от токов удар:
Клас II – защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена изолация за 
тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото на промени в текста и техническите параметри.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за 
отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи 
означава, че употребяваните електрически или електронни 
продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови 
отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране 
предавайте тези уреди в  определените пунктове за събиране. 
Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други 
европейски страни можете да връщате уредите си на местния 
търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 

ценни природни ресурси и  предпазва от потенциални негативни последици 
за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на 
неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към 
местните власти или служби за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за 
неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с 
търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в  Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този 
продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му 
изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.

Този уред отговаря на всички свързани с него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


