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BG Шнекова 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 продукта 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.

■ 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. 
■ Преди да свържете уреда към контакт на захранването се уверете, че 

номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с напрежението 
в захранващия контакт.

■ Уверете се, че уредът е правилно сглобен, преди да го пуснете 
в експлоатация.

■ 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.

Предупреждение: 
може да последват наранявания от неправилна употреба.

■ 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 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 основата 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 Шнекова 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 бъдеща употреба. 

■ Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, 
касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или 
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 Подаваща тръба с бункер и капак
A3 Шнек
A4 Филтрираща микроцедка от 

титан
A5 Държач на цедката
A6 Колектор на сок от титан
A7 Затварящ се чучур за сок 
A8 Купа за сок с вместимост 0,8 l
A9 Изход за пулп
A10 Съд за пулп с вместимост 0,8 l

A11 Копче за включване 
и изключване на 
сокоизстисквачката с възможност 
за задаване на обратно 
въртене на електромотора R–
OFF–ON (обратно въртене на 
електромотора – изключване – 
включване)

A12 Основа с електромотор
A13 Крачета срещу плъзгане
A14 Четка за почистване

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДИМСТВА НА ШНЕКОВАТА 
СОКОИЗСТИСКВАЧКА 
■ Принципът на действие на тази сокоизстисквачка се основава на система, 

при която съставките се изстискват бавно. Шнекът смачква най-напред грубо 
въвежданите съставки и  в  последващата фаза сокът се отделя от пулпа. 
Изстискваният по този начин сок е с минимално съдържание на влакна 
и така се характеризира с висока чистота, по-бавно се окисляване и запазва 
ценните витамини и  ензими. Цедката се почиства автоматично по време 
на работа, така че не се задръства прекомерно и  се почиства лесно след 
употреба. 

■ Тази сокоизстисквачка е подходяща за изцеждане на сок и  от меки, и  от 
твърди плодове и  зеленчуци, като например цитрусови плодове, касис, 
цариградско грозде и  други плодове, ябълки, круши, моркови, цвекло, 
краставици, ананас пъпеш и  т.н. Тя може да се справя дори с листни 
зеленчуци, но ние препоръчваме те да се обработват заедно с други плодове 
и зеленчуци.

■ Тя не е особено подходяща за изцеждане на листни зеленчуци, презрели 
плодове или брашнести ябълки.

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Отстранете всички опаковъчни материали от уреда и принадлежностите му. 
2. Измийте старателно всички разглобяеми части (тласкача A1, подаващата 

тръба с бункер и  капак A2, шнека A3, цедката A4, държача на цедката A5, 
колектора на сок A6, купата за сок A8 и  съда за пулп A10), 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 ги подсушете с фина кърпа за избърсване.

Внимание:
никоя част на тази сокоизстисквачка не е предназначена за миене 
в съдомиялна машина.

СГЛОБЯВАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
1. Поставете основата A12 върху равна, суха и стабилна повърхност. По време 

на сглобяването уредът трябва да бъде изключен и  с изваден от контакта 
щепсел.

2. Вземете колектора на сок A6 и  го обърнете обратно. В долната част 
на колектора има черна силиконова тапа в  изхода за пулп A9. За да се 
предотврати излизане на пулп от изхода A9, е необходимо отворът на изхода 
A9 да се затвори правилно със силиконовата тапа.

Забележка: 
за по-лесно почистване изходът за пулп A9 е с отвор със силиконова 
тапа. 

3. Поставете колектора на сок A6 в  правилното му положение. Поставете 
го върху основната A12 така, че издадените части на горната страна на 
основата A12 да се плъзнат в отворите в основата на колектора на сок A6. 
Завъртете колектора на сок A6 по посока на часовниковата стрелка, за да го 
съедините здраво с основата A12. Когато колекторът на сок A6 се захване 
правилно към основата A12, той не може да бъде отделян.

4. Вкарайте цедката A4 в държача A5.

5. В колектора на сок A6 поставете държача A5 с вкараната цедка A4 така, че 
символът „ “ върху цедката A4 да е изравнен със същия символ, маркиран 
върху колектора на сок A6. Натиснете държача A5 с цедката A4 надолу. 

6. Вкарайте шнека A3 в  цедката A4 и  го натиснете надолу. Правилното 
поставяне на шнека A3 се сигнализира със звучно щракване.

7. Поставете подаващата тръба с бункер и  капак A2 върху колектора на сок 
A6. Ако се сваля бункерът от подаващата тръба A2, най-напред се свързват 
тези две части. Уверете се, че символът на отворен катинар, маркиран върху 
капака A2, е изравнен със символа „ “ върху колектора на сок A6. След това 
завъртете подаващата тръба A2 докрай по посока на часовниковата стрелка. 
Така се прикрепва капакът A2 върху колектора на сок A6. Символът „ “, 
маркиран върху колектора на сок A6, вече ще бъде изравнен със символа на 
затворен катинар върху капака A2.

8. Вкарайте тласкача A1 в подаващата тръба A2.

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 капакът 
не е правилно закрепен в правилното положение. 

2. Поставете купата за сок A8, чаша или друг подходящ съд под чучура за сок 
A7. Отворете кранчето на чучура за сок A7, така че изстискваният сок да 
може да изтича свободно от колектора на сок A6. Поставете съда за пулп A10 
под изхода за пулп A9.

3. Подгответе плодовете или зеленчуците. 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 е добре 
закрепен в  правилното положение. За изключване на сокоизстисквачката 
завъртете копчето за управление A11 в  положение ON. Извадете тласкача 
A1 от отвора на подаващата тръба A2. Добавяйте постепенно приготвените 
съставки в  подаващата тръба A2 и  ги натискайте надолу с помощта на 
тласкача A1. Ще постигнете оптимални резултати, ако пълните подаващата 
тръба A2 постепенно, като 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.

5. Ако купата за сок A8 или съдът за пулп A10 се напълнят по време на 
процеса на сокоизстискване, изключете сокоизстисквачката със завъртане 
на копчето A11 в  положение OFF, изпразнете съответния съд и  след това 
го върнете на мястото му. След това можете да върнете сокоизстисквачката 
отново в експлоатация и да продължите сокоизстискването.

6. Когато приключите със сокоизстискването, ви препоръчваме да премахнете 
остатъците от пулп от колектора на сок A6. Задръжте копчето за управление 
A11 в  положение „R“ (обратно въртене на електромотора) в  течение на 
3 – 5 секунди и  след това го отпуснете, така че да се върне в  изключено 
положение. Повторете целия процес два до три пъти. Можете да направите 
същото в случай, че задръстите уреда с прекомерно количество съставки.

7. Изключете сокоизстисквачката със завъртане на копчето за управление 
A11 в  положение OFF и  извадете щепсела на кабела от контакта. Преди 
да извадите купата за сок A8, ви препоръчваме да затворите кранчето на 
чучура A7, така че да не капе сок от него. 

8. Разглобете сокоизстисквачката, вижте глава „Разглобяване на сокоизстисквачката“ 
и я почистете в съответствие с инструкциите, съдържащи се в глава „Почистване 
и поддръжка“.

РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
1. Преди разглобяване на сокоизстисквачката проверявайте дали тя е 

изключена и дали щепселът на кабела е изваден от контакта. Уверете се, че 
всички части, които се движат по време на работа, са спрели да се движат.

2. Затворете чучура за сок A7 и свалете купата за сок A8 и съда за пулп A10. 
Извадете тласкача A1 от подаващата тръба A2. 

3. Въртете подаващата тръба A2 обратно на часовниковата стрелка, докато 
символът на отворен катинар, показан върху капака A2 се изравни със 
символа „ “ върху колектора на сок A6 и след това я свалете от колектора на 
сок A6.

4. Свалете колектора на сок A6 с държача A5, цедката A4 и  шнека A3 от 
вътрешността на основата A12, като я завъртите обратно на часовниковата 
стрелка и я повдигнете нагоре. 

Забележка: 
колекторът на сок A6 се вади по-лесно от основата A12, когато 
остатъците от пулп се почистват след сокоизстискване, както е 
описано в точка 6 в глава „Използване на сокоизстисквачката“.

5. Извадете шнека A3, цедката A4 и държача A5 от колектора на сок A6.
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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, моркови.

■ Изстисквайте сок от листни зеленчуци заедно с други плодове и зеленчуци, 
например ябълки, моркови, цвекло, цитруси и  др., като ги натискате 
в подаващата тръба A2 в същото време.

■ 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.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
■ Почиствайте уреда след всяка употреба. Преди почистване проверявайте 

дали сокоизстисквачката е изключена, щепселът на кабела е изваден от 
контакта и дали е правилно разглобена.

■ Премахвайте остатъците от сок и пулп от купата за сок A8 и съда за пулп A10. 
Старателно измивайте двата съда A8 и A10, тласкача A1, подаващата тръба с 
бункер и капак A2, държача на цедката A5 и шнека A3 с помощта на гореща 
вода и кухненски почистващ препарат. След това ги изплаквайте под чиста 
течаща вода и старателно ги подсушавайте с фина кърпа за избърсване. 

■ Старателно измивайте цедката A4 и колектора на сок A6 под топла течаща 
вода с помощта на кухненски почистващ препарат и включената четка A13. 
Ако не успеете с почистването на малките отвори в цедката A4, я накисвайте 
най-напред в  топла вода, съдържаща лимонов сок. Изходът за пулп A9 на 
колектора на сок A6 има отвор със силиконова тапа. За по-лесно почистване 
сваляйте тапата и  почиствайте отвора старателно. Не забравяйте да 
поставяте тапата правилно след това почистване. След това за да завършите, 
изплакнете цедката A4 и  колектора на сок A6 под чиста течаща вода 
и старателно ги подсушете с фина кърпа за избърсване. 

Забележка: 
препоръчваме всички принадлежности да се измиват веднага след 
употреба. Далеч по-трудно се премахват засъхнали сок и  остатъци 
от пулп, които могат да запушат отворите в  цедката A4 и  намалят 
последващата ефективност на сокоизстискването. 

■ За почистване на основата A12 използвайте кърпа, леко напоена със 
слаб разтвор на неутрален кухненски почистващ препарат във вода. След 
това избърсвайте повърхността на основата A12 с чиста влажна кърпа 
и подсушавайте напълно. Никога не потапяйте основата A12 във вода.

■ Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители, 
разредители и др. В противен случай може да бъде повредена повърхността 
на уреда. 

Внимание:
никоя част на тази сокоизстисквачка не е предназначена за миене 
в съдомиялна машина.

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 ...............................................................................................................400 W 
Ниво на шум ..........................................................................................................................  70 dB(A) 

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 70 dB(A), което представлява 
ниво A на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 
1 pW.

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.


