INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wyciskarka do soków z miąszem - model 998

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
oraz zastosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Produkt z przeznaczeniem do użytku domowego.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Użytkując urządzenia elektryczne zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, wliczając w to poniższe:
1. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
2. Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem unikaj kontaktu urządzenia
(części podstawowej z silnikiem) z wodą lub innymi płynami.
3. Zachowaj szczególną ostrożność oraz kontrolę gdy urządzenie używane
jest przez (lub w obecności) dzieci.
4. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej kiedy nie jest używane, przed
demontażem części oraz przed czyszczeniem.
5. Unikaj dotykania ruchomych części.
6. Nigdy nie używaj urządzenia kiedy ma uszkodzony kabel elektryczny lub
inny element obudowy.
7. Używanie nieautoryzowanych części zamiennych może spowodować
zniszczenia sprzętu, porażenie prądem, a nawet pożar.
8. Nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu.
9. Nie zostawiaj przewodu elektrycznego swobodnie wiszącego poza
krawędź stołu lub blatu.
10. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta zanim rozpoczniesz wyciskanie
soków. Nie otwieraj pokrywy w trakcie tego procesu.
11. Upewnij się, że po każdym użyciu urządzenia pozostawiasz przycisk
wyłącznika w pozycji ‘OFF’. Upewnij się, że motor kompletnie się
zatrzymał przed demontażem wyciskarki.
12. Nie popychaj wyciskanych owoców lub warzyw palcami. Używaj zawsze
specjalnej dociskarki.
13. Nie używaj urządzenia kiedy wyciskarka jest uszkodzona.
14. Nie używaj urządzenia bez pojemnika na odpadki.

PRZESTRZEGAJ POWYŻSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE UWAGI !!! WAŻNE UWAGI !!! WAŻNE UWAGI

Wyłączaj urządzenie z sieci gdy go nie
używasz!

Używaj suchego ręcznika do
czyszczenia przewodu elektrycznego!

Nie używaj ani nie przechowuj
urządzenia w pobliżu małych dzieci!

Nie wkładaj części wyciskarki do
zmywarki lub bardzo gorącej wody!

Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej
powierzchni!

Nie używaj niebezpiecznych substancji
chemicznych do czyszczenia sprzętu

Nie naprawiaj oraz nie demontuj
urządzenia na części samodzielnie

Nie używaj dezodorantów oraz innych
substancji łatwopalnych w pobliżu
sprzętu

CECHY SZCZEGÓLNE WYCISKARKI
KUVINGS model 998
Wolnoobrotowa metoda wyciskania soków
Kuvings wyciska zamiast odwirowywać owoce pozostawiając wszystkie neutryny
oraz enzymy w zdrowych naturalnych sokach.

Szeroki wachlarz możliwości
Wyciska wiele różnych źródeł składników wliczając w to warzywa, orzechy,
groszek oraz owoce sprawiając, że przygotowanie pożywienia staje się
wygodne, szybkie i proste.

Dwustopniowy system zabezpieczający
Aby rozpocząć wyciskanie soków wszystkie części składowe muszą być
odpowiednio zamontowane. Szereg czujników zapewnia pełne bezpieczeństwo
użytkowania.

Rączki do wygodnego przenoszenia
Rączki umożliwiają łatwe użytkowanie i przenoszenie urządzenia.

Mocny nieprzegrzewający się silnik
Mocny i skuteczny niskoobrotowy silnik umożliwia wyciskanie twardych owoców
i warzyw bez ryzyka przegrzania

Cicha praca
Silnik wyciska owoce bez zbędnego hałasu

Wygodne czyszczenie
Pomiędzy wyciskaniem soków według różnych przepisów wystarczy wlać czystą
wodę i przepłukać urządzenie bez konieczności jego demontażu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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MONTAŻ ZESTAWU
Włóź śrubę do środka sitka
a następnie włóż te
elementy do wycieraczki

Śruba wyciskająca

Sitko

Wycieraczka obrotowa

Wyrównaj czerwone kropki:
tą z sitka z drugą z miseczki na
soki. Dopasuj sitko aż
usłyszysz kliknięcie

Czerwona kropka na sitku
Czerwona kropka
na miseczce

UWAGA: Sprawdź czy silikonowe
uszczelki są szczelnie zamontowane,
w przeciwnym razie sok może
wyciekać !!!

Wyrównaj czerwone
kropki: tą z pokrywy z tą
na miseczce
Czerwona kropka
na pokrywie

Czerwona kropka
na miseczce

Przekręć pokrywę zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegarka aż
czerwona kropka zrówna się z
dwiema kreskami
Pokrywa

Miseczka na sok

Załóż zmontowaną część wyciskarki na bazę z silnikiem

Obróć górną część w
kierunku wskazówek zegara
aż czarne strzałki zrównają
się.

Ustaw odpowiednio
pojemnik na sok oraz
pojemnik na odpadki

UŻYTKOWANIE WYCISKARKI
Upewnij się, że włącznik jest w pozycji ‘OFF’ zanim podłączysz
kabel do gniazdka sieci elektrycznej
UWAGA:
- nie włączaj wyciskarki na dłużej niż 30 sekund
bez żadnych warzyw lub owoców
- odpowiednio ustaw pojemnik na sok i odpadki
tak aby uniknąć nadmiaru sprzątania
- podczas pracy wyciskarka może wydawać
odgłosy skrzypienia, które ustaną po wrzuceniu
do niej owoców

Wciśnij przycisk ‘POWER’ żeby
pracować
- forward – wyciskanie normalne
- reverse – ruch odwrotny aby
odblokować urządzenie

UWAGA: Nie używaj urządzenia elektrycznego
mokrymi rękami

Wymyj i przygotuj odpowiednio
owoce
- potnij owoce lub warzywa na
części odpowiedniej wielkości
- wrzucaj kawałki pojedynczo
UWAGA: Używaj popychacza wyłącznie w razie
potrzeby tj. kiedy owoce utkną w maszynie.
Nie używaj do dociskania żadnych sztućców!
NIE POPYCHAJ OWOCÓW PALCAMI !!!

Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że proces
wyciskania soków dobiegł końca

CO ROBIĆ
JEŻELI WYCISKARKA ZATRZYMAŁA SIĘ
PODCZAS PRACY
Przyciśnij na chwilę przycisk ‘REVERSE’ aby wypchnąć składniki, które
zablokowały się pomiędzy śrubą a sitkiem. Wciśnij przycisk ‘FORWARD’
aby kontynuować pracę. (Jeżeli to konieczne możesz powtórzyć tą
procedurę)
UWAGA: Przycisk ‘REVERSE’ wypychający składniki działa wyłącznie gdy
się go przytrzymuje.

WAŻNE UWAGI:
Pozwól aby wyciskarka całkowicie wyhamowała zanim użyjesz przycisku
‘REVERSE’.
Używając przycisku ‘REVERSE’ delikatnie przytrzymuj pokrywę.
Jeżeli wyciskarka dalej nie działa rozmontuj ją i osobno wyczyść każdą z
części.

DEMONTAŻ CZĘŚCI WYCISKARKI

Przekręć pokrywkę w celu
otwarcia
UWAGA: Jeżeli pokrywka łatwo się
nie otwiera należy wlać wodę i
włączyć przycisk ‘FORWARD’ w
celu przepłukania sprzętu

Przekręć miseczkę w celu
odblokowania następnie
podnieś ją pionowo w górę

Wyjmij śrubę, sitko i
wycieraczkę z miseczki

Wyjmij śrubę z sitka, a sitko z
wycieraczki obrotowej
Śruba wyciskająca

Sitko

Wycieraczka obrotowa

JAK CZYŚCIĆ I PRZECHOWYWAĆ WYCISKARKĘ
Upewnij się, że wyłącznik
jest w pozycji ‘OFF’ a
następnie wyłącz urządzenie
z sieci

Rozmontuj urządzenie
postępując zgodnie z
instrukcją z poprzedniej
strony

Niezwłocznie po rozmontowaniu wymyj części pod bieżącą wodą

Wyczyść bazę wilgotną,
miękką szmatką a następnie
osusz ją ręcznikiem

UWAGI:
Myj urządzenie po każdym użyciu
tak aby zachować jego estetykę i
skuteczność działania.
Jeżeli górna część nie rozkłada się
spłucz ją pod bieżącą wodą.
Przed przechowywaniem upewnij
się, że wszystkie metalowe części
są suche.

POMOCNE WSKAZÓWKI
WYKORZYSTAJ JE PRZY WYCISKANIU SOKÓW
1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty wrzucaj kawałki warzyw lub
owoców pojedynczo. Przy wyciskaniu różnych składników przed
wrzuceniem kolejnego rodzaju warzyw lub owoców poczekaj aż
skończy się wyciskanie poprzedniego.
2. Przy wyciskaniu składników o strukturze włóknistej (np. seler)
przed wrzuceniem do wyciskarki podziel warzywa na małe
kawałki.
3. Przy wyciskaniu twardych warzyw (np. marchewki) zmiksuj je z
soczystymi owocami tak aby sok był bardziej płynny.
4. Jeżeli składniki nie są świeże sok może być zbyt gęsty ze względu
na przesuszenie i małą zawartość wody. W tej sytuacji namocz
warzywa przed wyciśnięciem, aby nabrały wilgotności.
5. Niektóre owoce nie nadają się do wyciskania (np. banany)
6. Przy wyciskaniu warzywa lub owoce mogą czasami ‘piszczeć’, co
jest naturalnym zjawiskiem przy tym procesie.
7. Bardzo soczyste składniki mogą przy wyciskaniu pryskać (np.
winogrono lub pomidory)
8. Owoce z dużymi i twardymi pestkami (np. brzoskwinia) przed
użyciem muszą być oczyszczone z pestek, natomiast owoce lub
warzywa z twardą skórką obrane.

CZĘŚCI SILIKONOWE
Części silikonowe mogą być oczyszczane oddzielnie. Po umyciu należy je
dokładnie osuszyć i zamontować ponownie postępując zgodnie z
instrukcją.
UWAGA: Gdy części silikonowe nie są prawidłowo zamontowane sok
może wyciekać.

WYCIERACZKI SILIKONOWE
Delikatnie wyjmij wycieraczki z
obrotowej obudowy. Po wymyciu i
osuszeniu zamontuj je z powrotem
zgodnie z ilustracją.

ZATYCZKA SILIKONOWA
Odepnij zatyczkę przed
czyszczeniem. Po oczyszczeniu
przyłącz ją z powrotem i dokładnie
zamknij.

PIERŚCIEŃ SILIKONOWY
Wyjmij pierścień silikonowy z
miseczki na soki. Po oczyszczeniu
wciśnij pierścień aż znajdzie się na
odpowiednim miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
SILNIK UTKNĄŁ LUB SIĘ ZATRZYMAŁ
- sprawdź czy kabel jest podłączony do gniazdka
- sprawdź czy części są odpowiednio zamontowane
- silnik może się zatrzymać gdy składniki będą wrzucane zbyt szybko
- spróbuj użyć opcji ‘REVERSE’ aby przesunąć składnik blokujący śrubę
- wyłącz urządzenie (przycisk w pozycję OFF) i odłącz urządzenie z sieci aż do
ostygnięcia
- używając składników z twardymi pestkami staraj się usuwać nasiona tak aby
uniknąć uszkodzenia sitka

WYTWARZANIE SOKÓW JEST POWOLNE
- każdy składnik ma inną zawartość soku
- nieświeże i wysuszone składniki powinny być namoczone w wodzie przed
wyciśnięciem
- przy wyciskaniu twardych warzyw takich jak marchew należy miksować je z
soczystymi owocami w celu uzyskania lepszej konsystencji
- należy sprawdzić sposób zamontowania części silikonowych
- przy wyciskaniu owoców lub warzyw z dużą ilością nasion sitka mogą ulec
zatkaniu. Aby je odblokować należy przepłukać wyciskarkę wodą

POJEMNIK NA SOKI TRZĘSIE SIĘ W TRAKCIE PRACY
- to normalne zjawisko, że pojemnik nieznacznie drży podczas pracy

ŚRUBA WYCISKAJĄCA SKRZYPI
- sitko i śruba są ze sobą ściśle połączone dlatego też mogą skrzypieć podczas
pracy. Nie pozwól żeby urządzenie pracowało bez składników dłużej niż 30
sekund.

WYCISKARKA JEST GŁOŚNA
- wyciskarka może nieznacznie skrzypieć. Hałas ten powinien ustąpić po
wrzuceniu składników
- włącz przycisk do pozycji ‘OFF’ i wyłącz kabel zasilający z gniazdka. Sprawdź czy
części są zmontowane poprawnie
- sprawdź czy wyciskarka stoi poziomo
- sprawdź czy składniki są odpowiednio pokrojone

W SOKU TWORZĄ SIĘ WARSTWY
- rozwarstwienie soku może być spowodowane różną gęstością składników. Jest
to zdecydowanie inne rozwarstwienie niż te w zwykłych sokowirówkach
spowodowane procesem utleniania.

SOK WYCIEKA Z POJEMNIKA
- przyczyną wycieków może być nieodpowiednie zamontowanie części
silikonowych. Należy sprawdzić poprawność ich montażu.

CZĘŚCI PLASTIKOWE SIĘ PRZEBARWIAJĄ
- po użyciu należy czyścić części aby uniknąć ich przebarwienia
- niektóre składniki np. beta karoten z marchewki lub szpinaku, mogą przebarwić
części wyciskarki. Należy wetrzeć w te części niewielką ilość oleju do smażenia a
następnie wymyć wszystko wodą z płynem.
- części silikonowe mogą być wymieniane i czyszczone oddzielnie.

NOTATKI
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DANE TECHNICZNE
Nazwa produktu:
Model:
Napięcie:
Zużycie energii:
Czas pracy:
Masa:
Wymiary:
Producent:
Typ pracy:

WYCISKARKA DO SOKÓW KUVINGS
998
230V
240W
max. 30 minut pracy ciągłej
7 kg.
245 x 165 x 435 cm
NUC Electronics Co. – Korea Płd.
Wyciskanie wolnoobrotowe

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR I SERWIS W POLSCE
Domowe Sanatorium – Zimnoch sp.j.
Ul. Kwiatowa 6, 15-242 Białystok
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Domowe Sanatorium
Ul. Mickiewicza 17, 15-213 Białystok
Tel. 85 744 66 77
www.DomoweSanatorium.pl

