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SI Sokovnik
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 

to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom 
uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci naj naprave ne uporabljajo, 
niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite izven njihovega dosega.

■ Preden napravo priključite, preverite, da se napetost na podatkovni nalepki 
skladna z napetostjo v vtičnici.

■ Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.
■ Ta naprava je namenjena za obdelavo standardne količine sadja in zelenjave, v 

gospodinjstvu. Ne uporabljajte je v druge namene, kot je bilo predvideno. 
■ Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem. 
■ Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.
■ Naprave ne postavljajte na ali blizu naprav, ki so vir toplote.
■ Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso bili priloženi tej napravi, niti takšnih, ki jih 

ni priporočil njen proizvajalec. 
■ Med uporabo vrtljivega cedila bodite previdni, da se na ostrih rezilih ne poškodujete.
■ Če je cedilo poškodovano, naprave ne uporabljajte.
■ Pred uporabo naprave se prepričajte, da je slednja pravilno sestavljena.

Opozorilo: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb. 

■ Pred iztiskanjem soka, iz sadeža odstranite trde peške, ki jih vsebujejo predvsem 
marelice, breskve, mango itd., ter neužitne olupke, na primer s pomaranče, 
ananasa, melone, mandarine itd.

■ Sokovnika ne uporabljate za obdelavo zamrznjenih ali pretirano trdih sestavin, 
npr. sladkornega trsa.

■ Za potiskanje sadja in zelenjave v lijak, vedno uporabite priloženo potiskalo. Nikoli 
tega ne počnite z golimi rokami ali nepredpisanimi pripomočki.

■ Če naprave ne boste nekaj časa uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav 
tako pa tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, slednjo vedno 
izklopite in izključite iz vtičnice.

■ Pred odstranjevanjem dodatkov ali delov, ki se med delovanjem premikajo, 
preverite, ali je naprava izklopljena in izključena iz vtičnice in počakajte, da se 
gibljivi deli popolnoma zaustavijo.

■ Podnožja sokovnika nikoli ne splakujte pod tekočo vodo, niti ga ne potapljajte v 
vodo ali drugo tekočino.
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■ Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vodo ali vlago.
■ Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel 

ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.
■ Vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel. To lahko poškoduje napajalni 

kabel ali vtičnico. Vtikač iz vtičnice povlecite tako, da ga trdno primete in počasi 
izvlečete ven.

■ Uporaba naprave je prepovedana, če sta napajalni kabel ali vtikač poškodovana. Če 
je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnem servisnem 
centru. 

■ Naprave ne uporabljajte, če je cedilo ali kateri koli drug del naprave poškodovan. 
Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave, ki je v okvari, nikoli ne poskušajte 
popraviti sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S 
poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo 
vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.
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SI Sokovnik
Uporabniški priročnik

Pred uporabo naprave previdno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že 
seznanjeni z  delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je 
opisan v  tem uporabniškem priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem 
mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 
Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni 
račun - skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, 
dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS SOKOVNIKA
A1 Potiskalo
A2 Lijak
A3 Pokrov
A4 Cedilo iz titana
A5 Zbiralnik soka
A6 Pritrdilna ročica
A7 Podnožje
A8 Stikalo 0/I

A9 LCD indikator hitrosti
A10 Nastavljivi gumb 
A11 Vrč za sok
A12 Zapiralo kanala za iztekanje soka 

s tehnologijo DripStop A12a, 
ki preprečuje kapljanje soka po 
končanem sočenju

A13 Posoda za pulpo

LCD MERILEC HITROSTI
Nivo 1 – MEHKO SADJE: mehko sadje
Nivo 2 – CITRUS: citrusi
Nivo 3 – ANANAS: ananas in sadje podobne trdote
Nivo 4 – JABOLKO: jabolka
Nivo 5 – TRDA ZELENJAVA: trda zelenjava

PRED PRVO UPORABO
1. Iz naprave in dodatkov odstranite vso embalažo.  
2. Temeljite očistite vse odstranljive dele (potiskalo A1, pokrov A3, cedilo iz titana A4, 

zbiralnik soka A5, vrč za sok A11 in posodo za pulpo A13), ki prihajajo v stik z živili, 
v topli vodi s pomočjo detergenta za pomivanje posode. Nato izperite vse te dele 
pod tekočo vodo in dobro obrišite s fino krpo.

3. Potiskalo A1, cedilo iz titana A4 in posodo za pulpo A13 lahko operete 
v pomivalnem stroju. Priporočamo, da cedilo iz titana A4 postavite v zgornji predal 
pomivalnega stroja.

Pozor: 
Rezilo na dnu cedila iz titana A4 je zelo ostro, zato morate biti pri 
rokovanju z njim še posebej previdni. Malomarno ravnanje lahko privede 
do poškodb. 

SESTAVLJANJE SOKOVNIKA
1. Sokovnik postavite na ravno, suho površino, npr. na delavno mizo. Pred 

sestavljanjem vedno preverite, da je sokovnik izklopljen (stikalo 0/I  A8 je 
v položaju 0 – izklopljen), in da je napajalni kabel izklopljen in vtičnice.

2. Zbiralnik soka A5 vstavite v  – podnožje A7 sokovnika, kot je prikazano na sliki. 
Poskrbite, da bo kanal za iztekanje soka iz zbiralnika soka A12 v utoru podnožja. 
Zapiralo DripStop A12a namestite na kanal za iztekanje soka A12.

3. Cedilo iz titana A4 namestite na zbiralnik soka A5. Prepričajte se, da je cedilo 
pravilno nameščeno na pogonsko gred.

4. Posodo za pulpo A13 nagnite z  njenim zgornjim robom proti podnožju A7, 
povlecite izpod podnožja in potisnite do roba zbiralnika soka. Nato potisnite dno 
posode za pulpo proti podnožju. Ko je pravilno nameščena, ne bi smelo biti več kot 
1 mm prostora med posodo za pulpo A13 in podnožjem.

5. Vse prekrijte s pokrovom A3 in ga potisnite navzdol v pravilni položaj.
6. Z  eno roko potisnite pokrov A3 navzdol in hkrati pomaknite pritrdilno ročico 

A6 čez pokrov, tako da bo slednji pritrjen v pravilnem položaju. Slišal se bo klik. 
Sokovnik je opremljen z varnostni mehanizem, ki preprečuje, da bi se zagnal, brez 
da bi bil pokrov pravilno nameščen in pritrjen s pritrdilno ročico.

7. Vrč za sok A11 postavite pod kanal za iztekanje soka A12.
8. Potiskalo A1 vstavite v luknjo lijaka A2. Za lažje pomikanje, ima potiskalo A1 utore, 

ki se prilegajo izboklinam v lijaku A2.
9. Sokovnik je sedaj sestavljen in pripravljen za uporabo.

UPORABA SOKOVNIKA
1. Prepričajte se, da je sokovnik pravilno sestavljen in ga nato priklopite v vtičnico. 

Sokovnik je opremljen z varnostni mehanizem, ki preprečuje, da bi se zagnal, brez 
da bi bil pravilno sestavljen.

2. Vrč za sok A11, kozarec ali drugo primerno posodo postavite pod kanal za 
iztekanje soka A12. Preverite, da je posoda za pulpo A6 nameščena na svojem 
mestu. Preverite zapiralo DripStop A12a, ki bi moralo biti obrnjeno proti desni, 
sicer sok ne bo mogel odtekati pod njim.

3. Pripravite sestavine, primerne za sočenje (sadje in zelenjava). Temeljito jih operite 
in razrežite na koščke, ki se bodo prilegali odprtini lijaka A2. Odstranite trde peške, 
ki jih vsebujejo marelice, breskve, mango itd., ter neužitne olupke, na primer 
s pomaranče, ananasa, melone, mandarine itd.

4. Pred zagonom sokovnika, se prepričajte, da je pokrov A3 ustrezno pritrjen 
v pravilnem položaju. Z nastavljivim gumbom A10, določite želeno inventivnost 
sočenja, glede na trdoto sestavin. Sokovnik lahko nastavite od najnižjega nivoja 
1 (ki je namenjen za mehke sestavine, npr. borovnice, lubenico, paradižnik) do 
najvišjega nivoja 5 (ki je namenjen za trde sestavine, npr. zeleno, peso itd.).

5.  Vklopite sokovnik (stikalo 0/I  A8 preklopite v položaj I – vklop). Nivo 1-5 lahko 
prilagajate tudi med sočenjem - iztiskanjem soka, vendar upoštevajte trdoto 
sestavin. Potiskalo A1 odstranite iz lijaka A2. Postopoma dodajajte sestavine v lijak 
A2 in jih s potiskalom potiskajte navzdol. Optimalne rezultate boste dosegli, če 
boste lijak A2 polnili postopoma in sestavine nežno potiskali navzdol.

Pozor: 
Sestavin v  lijak A2 nikoli ne potiskajte s  prsti ali z  drugimi pripomočki. 
Vedno uporabljajte namensko narejeno potiskalo A1.
Naprava lahko deluje neprekinjeno največ 15 minut. Nato počakajte vsaj 
10 minut, da se ohladi.
Ko iztiskate sok iz večjih količin sadja ali zelenjave, napravo zaganjajte 
v intervalih po 10 sekund. 

6. Če se vrč za sok A11 ali posoda za pulpo A13 med sočenjem napolni, preklopite 
stikalo 0/I A8 v položaj 0 – izklop, da se naprava izklopi, izpraznite ustrezno posodo 
in jo vrnite nazaj na svoje mesto. Nato lahko sokovnik uporabljate naprej.

7. Izklopite sokovnik, stikalo 0/I  A8 preklopite v  položaj 0 – izklop. Nato iztaknite 
vtikač napajalnega kabla iz vtičnice. Počakajte, da izteče ves sok, nato obrnite 
zapiralo DripStop A12a proti levi, da se kanal za iztekanje soka zapre.

8. Sokovnik po uporabi razstavite, kot je opisano v  poglavju Razstavljanje 
sokovnika, ter očistite, skladno z  navodili v  poglavju Čiščenje in vzdrževanje. 
Pred razstavljanjem sokovnika, se prepričajte, da je ta izklopljen (stikalo 0/I  A8 
je v položaju 0 – izklop), vtikač odstranjen iz vtičnice, vrtljivi deli pa popolnoma 
zaustavljeni.

UPORABNI NASVETI IN NAPOTKI
■	 Preden pričnete iztiskati sok, sestavine temeljito operite in razrežite na koščke, ki 

se bodo prilegali odprtini lijaka A2. Odstranite trde peške, ki jih vsebujejo marelice, 
breskve, mango itd., ter neužitne olupke, na primer s  pomaranče, ananasa, 
melone, mandarine itd.

■	 Da bi dosegli optimalne rezultate, vedno uporabljajte le sveže zrelo sadje in 
zelenjavo. Preveč zrelo ali nezrelo sadje in zelenjava bosta negativno vplivala na 
okus soka.

■	 Če iztiskate sok iz sadja in zelenjave z različnimi trdotami, priporočamo, da začnete 
z  mehkejšim sadjem in zelenjavo, npr. citrusi, jagodami itd. in potem nadaljuje 
s  tršim sadjem, npr. jabolki. Vedno izberite ustrezno hitrost glede na vrsto 
uporabljanih sestavin.

■	 Sokovnika ne uporabljate za obdelavo zamrznjenih ali pretirano trdih sestavin, npr. 
sladkornega trsa.

■	 Sestavine postavite v lijak A2 in jih postopoma potiskajte vanj, z blagim pritiskom. 
Lijaka A2 ne napolnite preveč in sestavin ne potiskajte prehitro in premočno. 
Proces ločevanja soka iz pulpe poteka postopoma, in ga ne boste pospešili 
s hitrejšim potiskanjem sestavin.

■	 Da bi preprečili porjavitev (oksidacijo) sveže iztisnjenega jabolčnega soka, mu 
lahko dodate malo limoninega soka.

■	 Da bi preprečili izgubo dragocenih mineralov, priporočamo, da sok užijete takoj po 
stiskanju.

RAZSTAVLJANJE SOKOVNIKA
1. Preverite, ali ste sokovnik izklopili, s preklopom stikala 0/I A8 v položaj 0 – izklop, in 

iztaknili napajalni kabel iz vtičnice. Pred razstavljanjem počakajte, da se vsi vrtljivi 
deli popolnoma zaustavijo. Počakajte, da iz sokovnika izteče ves sok, nato obrnite 
zapiralo DripStop A12a levo in zaprite kanal za iztekanje.

2. Sprostite pritrdilno ročico A6 s pokrova, in jo nagnite do konca navzdol.
3. Odstranite pokrov A3 in posodo za pulpo A13 tako, da jo spodaj pomaknete iz 

podnožja. Nato posodo za pulpo izvlecite izpod zbiralnika soka A5.
4. Zbiralnik soka A5, skupaj s cedilom iz titana A4 odstranite iz podnožja A7 tako, da 

ga dvignete navzgor.
5. Cedilo iz titana A4 odstranite z zbiralnika soka A5. Priporočamo, da cedilo iz titana 

A4 odstranite nad pomivalnim koritom.

Pozor: 
V srednjem delu cedila A4 je rezilo. Bodite previdni, da se med rokovanjem 
s cedilom A4 ne boste poškodovali. Ne dotikajte se rezila. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■	 Prepričajte se, da je sokovnik izklopljen (stikalo 0/I  je v  položaju 0 – izklop), 

napajalni kabel iztaknjen iz vtičnice in da so vrtljivi deli zaustavljeni.
■	 Ko je sokovnik razstavljen, ga očistite po naslednjih navodilih. Sokovnik boste 

najlažje očistiti takoj po uporabi, preden se bosta sok in pulpa zasušila.
■	 Potiskalo A1, cedilo iz titana A4 in posodo za pulpo A13 lahko operete 

v  pomivalnemu stroju. Priporočamo, da cedilo iz titana A4 postavite v  zgornji 
predal pomivalnega stroja.

Čiščenje sokovnika
■	 Z mehko vlažno krpo obrišite podnožje in ga nato temeljito osušite.
■	 Z napajalnega kabla obrišite vse ostanke hrane.

Čiščenje zbiralnika soka, pokrova, potiskala, posode za pulpo in vrča za 
sok
■	 Z detergentom za pomivanje posode in toplo vodo operite vse dele. Nato dele 

sperite s čisto vodo in jih posušite.

Čiščenje cedila
■	 Za učinkovito iztiskanje soka, je nujno, da je cedilo A4 popolnoma čisto. Pulpa, 

zasušena na cedilu A4 negativno vpliva na učinkovitost delovanja.
■	 Takoj po končanem iztiskanju soka, za približno 10 minut namočite cedilo A4 

v vročo vodo, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. 
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■	 Cedilo A4 držite pod tekočo vodo in ga z najlonsko ščetko, od sredine proti robu, 
očistite. Da bi preprečili poškodbe, se ne dotikajte rezila na sredini cedila. Ko boste 
cedilo A4 očistili, ga obrnite proti viru svetlobe in preverite, če majhne luknjice 
na cedilu niso zamašene. Če so luknjice še zamašene, namočite cedilo A4 v vročo 
vodo, kateri ste dodali 10 % limoninega sok, da se zasušeni ostanki razmehčajo, 
nato ga ponovno očistite s ščetko.

■	 Nato cedilo A4 temeljito sperite pod čisto tekočo vodo in pustite, da se posuši.

Odstranjevanje oblog, trdovratnih madežev in neprijetnih vonjav
■	 Nekatere vrste sadja in zelenjave lahko povzročijo obarvanje plastičnih delov 

sokovnika. Da bi to preprečili, vse odstranljive dele takoj po uporabi sperite. Če je 
že prišlo do obarvanja, lahko plastične dele namočite v vodi, kateri ste dodali 10 % 
limoninega soka.

■	 Podnožja sokovnika ali napajalnega kabla nikoli ne izpirajte pod tekočo vodo, niti 
ju ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

■	 Za čiščenje sokovnika ne uporabljate bencina, topil, grobe gobice ali agresivnih 
čistil.

SKLADIŠČENJE
■	 Če naprave ne uporabljate, jo hranite v  suhem prostoru, izven dosega otrok. 

Napravo lahko hranite sestavljeno. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ................................................................................................ 220−240 V 
Nazivna frekvenca  ......................................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ...................................................................................................................1.200 W 
Razred zaščite pred električnim udarom ...........................................................................................2
Raven hrupa  ..................................................................................................................................85 dB(A) 

Deklarirana raven hrupa naprave je 85 dB(A), kar predstavlja raven A  zvočne moči 
glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije
Razred zaščite pred električnim udarom:
Razred II – zaščite pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene 
električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali 
recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na 
predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU 
ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske 
naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo 
napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 

vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko 
posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte 
z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu z  državnimi predpisi, 
določena denarna kazen.

Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte 
s prodajalcem teh naprav.

Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri 
lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


