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KARTA GWARANCYJNA

Zakupionc przcz Parishva urzadzcnic przcznaczonc jest \\ylacznic do cksploatacji \ xvarunkach

ind\-widualncgo gospodarst\ domo\\cgo. a jego uzytkowanie pouinno odbywac sic wcdlug zasad

opisanych \i obslugi. Urzadzcnic eksploatowanc \ innych \\arunkach nic podlcgaguarancji.

Na zakupionc urzadzcnic udziclana jest gwarancja: na silnik - 12 lat. na clcmenty skladowe - 2 lata.

Produccnt zwolniony jest od odpowiedzialnosci z t\1ulu gxvarancji za \\ady urzadzcnia. ktorc powstaly z

przyczyn innych. niz tkxviacych \ urzadzeniu. spowodowanych \ szczcgolnosci montazem lub

uz\tko\\anicm niczgodn\ z zalcccniami instrukcji obslugi. a takze \vykon\A\aniem napra\ i przcrobck

przez osoby nicupoxvaznionc.

W prz\padku wykrycia ustcrki \ momcncic odbioru paczki lub poznicjszym uzytkowaniu nalez\c zgodnic z ponizszvmi punktami :

1. Prosz? skontaktonac si? z scnviscm aby otrz\c numcr NRP (numcr rcklamacji produktu) co poz\voli na

szybszy proccs parist\\ rcklamacji. Najlcpicj kontakto\vac sic przcz email

email: serwis(o)lifewellness.pl

W razic p\tari prosimy dzwonic pn.-pt. od 9 do 16

Tel. 22 243 96 46

2. Rcklamoxvany produkt jcsli zostal zabrudzony nalezy umyc i zapakonac \ or\ginaln\n lub

zast^pczN tak aby uniknac uszkodzcri podczas wysylki.

3. Do paczki nalezy dolaczyc kopic do\\odu zakupu z krotka informacja o uszkodzcniu i danymi klicnta.

4. Na paczcc \m micjscu proszc umicscic numcr NRP.

5. Tak przygoto\vana paczkc \\ysylamy na adrcs: LifcWcllncss sp. z o.o.. Al. Jerozolimskie 200. 02-486

Warszawa. W prz\padku gwarancji ..door to door" przcs\'lka zostanic odcbrana przcz kuricra zc \\skazanego

przez kupujaccgo miejsca.

Gwarancja nie \\ylacza ani nic ogranicza oraz nie zawicsza uprawnieri kupujaccgo \\ATIikajac\ch z

niczgodnosci toxvaru z umo\\a.

life well ness

Sprzedawca:

LifcWcllncss sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

tcl. 22 243 96 46

Naz\\ produktu: Wyciskarka \\olnoobroto\va 3G ALFA

Nr seryjny produktu: ?..sJ.

Data zakupu:



Zachowaj Warunki Bezpieczenstwa
1. Urzadzenie sluzy wyJacznie do uzytku domowego. Nie uzywac do innych celow, niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
2. Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytac instrukcje obslugi i postepowac
wedlug wskazowek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
uzytkowaniem urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewlasciwa obsiuga.
3. Urzadzenie nalezy podlaczyc wylacznie do gniazdka 230 V ~ 50 Hz .W celu zwiekszenia
bezpieczeiistwa uzytkowania do jednego obwodu pradu nie nalezy rownoczesnie wJaczac wielu
urzadzeii elektrycznych.
4. Nie pozostawiaj urzadzenia wtaczonego do gniazdka bez nadzoru.
5. Nie zanurzac kabla, wtyczki oraz calego urzqdzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj
urzadzenia na dziaianie warunkow atmosferycznych (deszczu, sloiica, etc.) ani nie uzywaj w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci.
6. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilaj^cego. Jezeli przewod zasilajacy jest uszkodzony, to
powinien on bye wymieniony przez specjalistyczny zaklad naprawczy w celu unikniecia
zagrozenia.
7. Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajacym lub jesli zostato upuszczone lub
uszkodzone w jakikolwiek inny sposob lub nieprawidlowo pracuje. Nie naprawiaj urzadzenia
samodzielnie, gdyz grozi to porazeniem. Uszkodzone urzadzenie oddaj do wlasciwego punktu
serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw moga^ dokonywac
wylacznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidlowo wykonana naprawa moze spowodowac
powazne zagrozenie dla uzytkownika.
8. Nalezy zachowac szczegolna ostroznosc podczas korzystania z urzadzenia, gdy w poblizu
przebywaj^ dzieci. Nie nalezy dopuszczac dzieci do zabawy urzadzeniem. Nie pozwol dzieciom
ani osobom nie zaznajomionym z urzadzeniem na jego uzytkowanie.
9. Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby ( w tym dzieci) o ograniczonej
zdolnosci fizycznej, czuciowej lub umystowej badz o braku doswiadczenia lub znajomosci
urzadzenia, chyba, ze odbywa sif to pod nadzorem osoby odpowiadaj^cej za ich bezpieczeiistwo i
zgodnie z instrukcja uzytkowania urzadzenia.
10. Zawsze po zakoriczeniu uzywania, wyjmij wtyczke z gniazda zasilaj^cego poprzez
przytrzymanie gniazdka reka. NIE ci^gnac za sznur sieciowy.
11. Nalezy stawiac urzadzenie na chlodnej stabilnej, rownej powierzchni, z dala od nagrzewaj^cych
si^ urz^dzeii kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp.
12. Przewod zasilania nie moze zwisac poza krawedz stolu lub dotykac goracych powierzchni.
13. Przed pierwszym uzyciem umyj wszystkie czesci urzadzenia stykajace si^ z zywnosci^.
14. Nie uzywac urzadzenia, jezeli filtr jest uszkodzony.
15. Nie przenosic ani nie przesuwac w trakcie uzytkowania.
16. W trakcie robienia sokow z twardszych produktow, nie nalezy dopuszczac do przeciazenia
urzadzenia.
17. Gdy urzadzenie jest wiaczone, nigdy nie wkladaj palcow ani przedmiotow (np. lopatki) do leja
wsypowego w celu popchniecia produktow. W tym celu uzywaj wyl^cznie popychacza.
18. Urzadzenie moze bye uzywane tylko z oryginalnie dolaczonymi akcesoriami.
19. Nie wolno dokonywac zadnych przerobek w urzadzeniu.
20. Urzadzenie moze bye wykorzystywane wyl^cznie do celow opisanych w niniejszej instrukcji
uzytkownika.
21. Przed wJaczeniem urzadzenia zawsze upewnij sie, ze pokrywa wyciskarki zostata prawidlowo
zamocowana.
22. Nie myj elementow urzadzenia w zmywarce, ani w bardzo goracej wodzie. Powoduje to
szybsze zuzywanie sie czesci.
23. Nie eksploatuj wyciskarki ,,na sucho" (bez skladnikow), powoduje to szybsze zuzywanie sie
czesci.
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icsieod rzeczywistych)

1. Silnik indukcyjny
2. Trzpieii silnika
3. Zaczep pokrywy z wytacznikiem bezpieczeristwa
4. Wl^cznik / Wylacznik / Bieg wsteczny
5. Zbieraki silikonowe
6. Walek slimakowy z Ultemu
7. Sito do sokow
8. Sito do musow i przecierow
9 Misa z tritanu
10. Korek niekapek
11. Wylot sokow
12. Wylot pulpy
13. Popychacz
14. Pokrywa
15. Podajnik owocow
16. Noz przecinajqcy
17. Pojemniki na sok i pulpe
18. Szczotka do czyszczenia
19. Przystawka do deserow.

Uzytkowanie
Przed pierwszym uzyciem wyciskarki nalezy:
• Zapoznac sie z instrukcja obslugi
• Sprawdzic czy ktorys element wyciskarki nie jest uszkodzony
• Umyc wszystkie elementy majace kontakt z zywnosci^
• PrawidJowo zlozyc urz^dzenie
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(mstrukqajesiuniwersalna a elementy na zdj?ciach moga meznacznieroznic si? od rzeczywistych)

1. Umiesc mis? na silniku zgodnie ze wskazowkami
znajdujqcymi si? obok.
2. Sito umiesc w zbierakach silikonowych, tak by zbieraki
z latwoscia si? obracaly wokot sita.
3. Umiesc sito w misie, tak by kropka na misie stykala si? z
kropka znajdujaca si? na sicie.
4. Umiesc walek slimakowy, delikatnie obracajac go w
trakcie wkladania.
5. Zaloz pokryw?, pami?tajac o przekr?ceniu zgodnie ze
wskazowkami zegara az do momentu zablokowania.
6. Podstaw pojemniki na sok i pulp? a korek niekapek
pozostaw otwarty lub zamknij w zaleznosci od potrzeb.

UWAGAH!
Jezeli poszczegolne elementy b?da niepoprawnie
zamontowane - urzadzenie nie uruchomi si?.
W przypadku problemow z montazem prosimy o kontakt z
infolini^ pod nr 22 243 96 46.

UWAGAH!
Przed pierwszym uzyciem wszystkie elementy nalezy
umyc i wysuszyc przed zalozeniem na korpus. Unikac
zakladania mokrych elementow na korpus silnika.
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Eksploatacja
A by uruchomic nrzadzenie, wcisnij przycisk ON (do przodu).
• ON (do przodu): wciaga i powoli rozdrabnia skladniki.
• REV - Reverse (wstecz): wypycha zablokowane skladniki z powrotem do gory.
UWAGA !!! Jezeli wyciskarka zatrzyma sie podczas pracy, a skladniki zaklinowaly sie w srubie i
nie mozesz otworzyc pokrywy, wcisnij przycisk OFF (Wylacz). Zaczekaj az silnik zatrzyma sie,
nastepnie wcisnij i przytrzymaj przycisk REVERSE (wstecz), az zaklinowane skladniki sie cofna.
W razie potrzeby powtorz czynnosci:
REVERSE (wstecz) - OFF (wytacz) - ON (do przodu).
REVERSE: (wstecz): wypycha zablokowane skladniki z powrotem do gory. (Przycisk REVERSE
dziala wylacznie wtedy, gdy jest wcisniety i przytrzymany).
Wyiaczajac (OFF - wytacz) wyciskarke upewnij sie, ze silnik zatrzymal sie caJkowicie. Dopiero
wtedy wcisnij REVERSE (wstecz).
(Przytrzymaj przycisk REVERSE przez 2-3 sekundy i zwolnij przycisk. W razie potrzeby powtorz).
(Aby uniknac awarii, zanim wcisniesz przycisk REVERSE (wstecz) poczekaj, az wyciskarka
zupelnie sie zatrzyma). Jezeli wyciskarka nadal nie dziaia, roztoz j^ najpierw na czesci i umyj.
Dopiero potem mozeszjg ponownie uruchomic.

Przygotowane skladniki wkladaj do otworu wsadowego po jednej sztuce.
Przygotuj skladniki w taki sposob, aby ulatwic wyciskanie soku. Usun z owocow twarde nasiona
oraz pestki. Wyciskanie soku z owocow mrozonych moze spowodowac zatrzymanie urzadzenia,
dlatego rozmrazaj owoce przed wlozeniem ich do wyciskarki.
Wyciskarka moze przestac dzialac w przypadku, gdy w otworze wsadowym znalazlo sie zbyt wiele
skJadnikow.
Zalecamy wkladanie do urzadzenia po jednym skladniku.
NIE NALEZY KROIC SKLADNIKOW W PLASTERKI LUB DROBN^ KOSTKF, - Wyciskarka
lepiej radzi sobie z dJugimi skladnikami (marchew cata lub przecieta wzdluz) niz z natlokiem
drobno pokrojonych kawalkow.

Zatyczka
Swietnie sprawdza sie przy robieniu sokow z mieszanych skJadnikow, chroni przed wylaniem soku,
jest przydatna przy plukaniu urzadzenia w przerwach pomiedzy kolejnymi etapami wyciskania
roznych sokow.
Wyciskajac soki, gdy zatyczka jest zamknieta, mozesz tworzyc rozne kompozycje mieszanych
sokow, z roznych owocow i warzyw, mleka, bananow a takze innych skladnikow. Po wycisnieciu
soku zamknij zatyczke, dzieki czemu sok nie bedzie kapai, zwtaszcza podczas zdejmowania miski z
korpusu.
Przed wyciskaniem kolejnego skladnika, mozna w latwy sposob przeplukac urz^dzenie. Nalezy
wowczas zamkn^c zatyczke, wlac do misy szklanke wody a nastepnie uruchomic na chwile
urz^dzenie i wypuscic wode.
Nie zamykaj zatyczki, gdy wyciskasz sok ze skladnikow, z ktorych tworzy sie piana (np. jablka,
seler).
Zachowaj ostroznosc, jezeli wyciskasz sok przy zamknietej zatyczce. Jezeli ilosc soku zebrana
w misce przekracza objetosc miski, nadmiar soku moze sie wylac.

Popychacz
Zrownaj kropki na podajniku i popychaczu - nastepnie przycisnij go w dol.
Uzywaj popychacza tylko gdy jest to konieczne! Nadmierne przyciskanie, szczegolnie miekkich
skladnikow, moze prowadzic do przepeJniania wyciskarki i pogorszeniajakosci soku!

Gdy w wyciskarce nie ma juz soku ani pulpy, wylac/ « ycisknrki; .
Jezeli skladniki pozostale w misce nie zostaly do konca wycisniete, pokrywa moze stawiac lekki
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opor przy probie otwarcia. (Kazdorazowo, po zakoriczenia wyciskania sokow, wyciskarka powinna
popracowac dodatkowo przez ok. 30 sekund, aby urzadzenie usuneto resztke odpadow).
Jezeli pokrywa sie zaklinowaJa, nacisnij przycisk REVERSE (wstecz) - OFF (wylacz) - ON (do
przodu) w oznaczonym porzadku, powtarzajac czynnosc 2-3-krotnie, az do odblokowania pokrywy.
Nastepnie, w celu otwarcia pokrywy potoz dlonie na jej gornej czesci, docisnij i przekrecaj pokrywe
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
W zaleznosci od rodzaju uzytych skladnikow, wlej wode do otworu wsadowego, zeby przeplukac
miske i dopiero po wykonaniu tej czynnosci sprobuj zdj^c pokrywe.
Eksploatacja wyciskarki ,,na sucho" (bez skladnikow) przez dlugi czas moze doprowadzic
do uszkodzenia walka slimakowego.

Wyciskarka nie moze dzialac bez przerwy dluzej niz 35 miniit.
Zachodzi wowczas ryzyko uszkodzenia silnika wskutek przegrzania.
Po ciaglej pracy, przed ponownym uruchomieniem urzadzenia, nalezy wyciskarke pozostawic do
ostygniecia na ok. 25 minut.

Do otworu wsadowego nie wolno wkladac palcow ani innych przedmiotow niz
popychacz znajdujqcy si^ w zestawie.
Nie wkladaj suchych produktow pelnoziarnistych, owocow z rwardymi pestkami ani
lodu. Moze to doprowadzic do uszkodzenia elementow wyciskarki (np. miski, watka slimakowego,
czy tez sitka).
Mozna wykorzystac fasole lub ziarna, ale dopiero po ich calonocnym moczeniu lub po ugotowaniu.
Z owocow z twardymi pestkami i nasionami (np. nektarynki, brzoskwinie, mango oraz czeresnie
lub wisnie i sliwki), nalezy najpierw usunac pestki.
Jezeli uzywasz nirozonych owocow z matymi pestkami, takich jak winogrona, musiszje najpierw
calkowicie rozmrozic.
Wkladajac lod do urzadzenia z czasem zmniejszasz trwalosc materialow, z ktorych wykonana jest
wyciskarka.
Nie uzywaj sktadnikow, ktore zawieraja zbyt duza ilosc oleju roslinnego lub ttuszczu
zwierz^cego.
Nie uzywaj wyciskarki do wyciskania oleju roslinnego. Jezeli olej roslinny / zwierzecy dostanie sie
do sruby, moze to zmniejszyc wydajnosc urzadzenia, a nawet doprowadzic do jego uszkodzenia.

Nie wyciskaj rwardych lub niejadalnych skorek.
Nie wkladaj ponownie do wyciskarki odpadow pozostalych po wyciskaniu. Urzijdzenie moze
przestac dzialac, albo nie bedzie mozliwe otwarcie pokrywy.
Jezeli do wyciskania uzyto skladnikow zawierajqcych nasiona, takich jak winogrona, bardzo
dokladnie wyczysc szczelinf znajdujqc:; si? na spodzie sruby.

Wskazowka: jak wyciskac
Sktadniki wkladaj powoli, pojednym kawalku. Reguluj predkosc wyciskania, tak aby wycisnac z
kazdego kawalka maksimum soku. Aby zwiekszyc objetosc soku, uzywaj skladnikow o duzej
zawartosci wody. Jezeli zbiera sie zbyt duzo piany, oddziel sok od piany za pomocq gestego sitka.
W zaleznosci od skladnikow mozesz otrzymywac roznq ilosc miazszu w soku. Skladniki twarde
dajq sok bardziej klarowny, natomiast miekkie owoce i warzywa dostarczaja wiecej miazszu. Aby
zredukowac ilosc miazszu nalezy czesciej myc sito wyciskarki. Zwracaj uwage na jakosc owocow
im gorsze i dluzej przelezane daja^ sok o wiekszej zawartosci miazszu.

Jezeli chcesz przygotowac sok z mrozonek upewnij sie, ze skladniki calkowicie rozmarzly przed
wyciskaniem. Skladniki kisciaste (porzeczka, winogrona) oddzielaj od galazek i wrzucaj
pojedynczo, granat obierz ze skory i wrzucaj wylacznie wewnetrzne czesci.
Mrozonki (np. maliny) wrzucaj pojednej stolowej lyzce.
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Mrozonki czesto traca. sw^ naturaln^ wilgotnosc, dodaj wiec jogurt aby zrekompensowac ten brak.
W przypadku wyciskania ziot lub warzyw lisciastych nalezy, w celu uzyskania optymalnych
rezultatow, zawin^c je ze sob^ tworz^c pakiet lub l^czyc z twardymi produktami.
Sok jablkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten moze bye spowolniony poprzez dodanie kilku
kropli soku z cytryny.
W celu osi^gniecia najlepszej wydajnosci podczas wyciskania owocow i warzyw o roznej
konsystencji w pierwszej kolejnosci nalezy przetwarzac miekkie produkty, a nastepnie twarde.

Dodatkowe wyposazenie
Wyciskarka wyposazona jest dodatkowo w sito do koktajli (smoothie) i przystawke do deserow.

Sito do koktajli
Sok wyciskany za pomoc^ tego sita zawieral bedzie znacznie wiecej mi^zszu niz przy wyciskaniu
przez standardowe sito.
Stuzy do przyrz^dzania gestych sokow, koktajli, musow na bazie mleka, owocow i jogurtow.
Uzywaj^c zamrozonych skladnikow, nalezy upewnic sie, ze przed uzyciem zostana^ one rozmrozone
przez okolo 5 do 20 minut. (Czas konieczny do rozmrozenia sktadnikow zalezec bedzie od tego, jak
dJugo skiadniki przebywaly w zamrazarce i w jakiej temperaturze byJy przetrzymywane).
Robi^c koktajl, nalezy dodawac mleko lub inne ptyny naprzemiennie ze sWadnikami. Konsystencje
koktajlu nalezy sprawdzac wzrokowo, spogl^daj^c przez scianki misy na sok. W razie potrzeby
dodac wiecej plynow.

Przystawka do deserow
Stuzy do robienia lodow z mrozonych owocow, jedzenia dla dzieci czy deserow. Mozna tez za
pomoc^ tej przystawki przygotowac mase na placki ziemniaczane.
Uzywaj^c mrozonych skJadnikow nalezy je wstepnie rozmrozic. W zaleznosci od rodzaju
skladnikow, nalezy pozostawic je na 5 do 20 minut w celu rozmrozenia
SkJadniki nalezy poddawac przetwarzaniu w urzgdzeniu niewielkimi partiami.

UWAGA!!!
Nie stosowac lodu, ani nie przetwarzac skJadnikow, zawieraj^cych oleje roslinne lub zwierzece.
Przed wycisnieciem soku, skladniki nalezy obrac ze skorki i usun^c z nich twarde nasiona i pestki.

Czyszczenie
Przed rozebraniem wyciskarki do mycia wykonaj szybkie 2-3 minutowe pJukanie ciep}^ wodq, to w
znacznym stopniu ulatwi ci dalsz^ prace.
Kiedy urz^dzenie nie jest uzywane przed czyszczeniem nalezy odt^czyc je od sieci. Najlatwiej
czyscic urz^dzenie tuz po uzyciu. Nie nalezy uzywac do czyszczenia urz^dzenia srodkow sciernych,
proszkow czyszczqcych, acetonu, alkoholu itp. Przed czyszczeniem wyJ^czyc urzqdzenie,
wyci^gn^c wtyczke z gniazdka. Nastepnie rozmontowac elementy w kolejnosci odwrotnej jak przy
skiadaniu. Elementy umyc w cieplej wodzie z dodatkiem odrobiny ptynu do mycia przy uzyciu
szczoteczki i wyplukac pod strumieniem biez^cej wody. Korpus urz^dzenia czyscic przy pomocy
wilgotnej sciereczki. Nigdy nie zanurzac korpusu w wodzie ani nie plukac pod strumieniem
biez^cej wody. Nie myj elementow urzgdzenia w zmywarce, ani w bardzo gor^cej wodzie.
Powoduje to szybsze zuzywanie sie czesci.

Rozwiqzanie problemow
Brak zasilania w wyciskarce.
1. Upewnij sie, ze kabel zasilaj^cy jest prawidlowo podlgczony.
2. Upewnij sie, ze pokrywa i miska s^ wJasciwie zlozone.
3. Upewnij sie, ze gorna czesc i korpus s^ wlasciwie zJozone.
Wyciskarka nie bedzie dziatac, jezeli wszystkie jej elementy nie 54 wlasciwie zmontowane.
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Mala objftosc uzyskiwanego soku.
1. Objetosc uzyskiwanego soku zalezy od zawartosci wody w skladnikach, ktora moze bye rozna.
2. Obj?tosc uzyskiwanego soku bedzie mniejsza, jezeli sktadniki nie sa swieze.
3. Upewnij si?, ze uszczelka silikonowa jest odpowiednio mocno zamocowana.
4. Jezeli dany sktadnik zawiera malo wody, przed wyciskaniem nalezy go namoczyc.
5. Jezeli wyciskany sktadnik jest maty i ma mi?kkie pestki, wycisni?cie kilku porcji moze
stopniowo zmniejszac obj?tosc otrzymanego soku. Aby uzyskac najwi?cej soku, w przerwach
pomi?dzy kolejnymi fazami wyciskania zdemontuj i umyj element gorny urzadzenia.
Na wydajnosc urzadzenia i ogolna^ ilosc uzyskiwanego soku moze miec wptyw osad z pestek
osadzajacy si? na dnie sitka.

Sok zawiera zbyt duzo pulpy.
1. Uzyskany sok moze zawierac drobna pulp?, co w duzej mierze zalezy od rodzaju skladnikow.
Aby ograniczyc ilosc drobnej pulpy w soku, musisz czesto czyscic gorny element urzadzenia,
zanim rozpoczniesz kolejny etap wyciskania.
2. Objetosc pulpy rozni si? w zaleznosci od rodzaju skladnikow. Do usuni?cia pulpy z soku uzywaj
g?stego sitka.
3. Jezeli powodem stabszej pracy urzadzenia jest uszkodzenie sitka i sruby, zaleca si? wymian? tych
cz?sci.
* Okres przydatnosci poszczegolnych cz?sci do uzycia moze bye rozny, w zaleznosci od sposobu
uzytkowania oraz wyciskanych skladnikow.
4. Wktadanie zbyt wielu skladnikow jednoczesnie moze powodowac przerwy w pracy urzgdzenia,
co moze miec wptyw na wi?ksz^ ilosc pulpy w soku. Staraj si? wktadac sktadniki powoli.

Nie mozna zamknqc pokrywy misy.
1. Upewnij si?, ze sruba jest do koiica wcisni?ta do sitka. Umozliwi to prawidtowe zamkni?cie
pokrywy.
Zamkni?cie pokrywy moze sprawiac ktopoty w momencie, gdy szczelina na spodzie sruby nie jest
doktadnie oczyszczona z resztek skladnikow.

Wyciskarka przestala dziatac w trakcie pracy.
1. Sprawdz kabel zasilajacy i upewnij si?, zejest prawidlowo podtaczony.
2. Sprawdz, czy wszystkie cz?sci sa prawidtowo zamontowane.
3. Przeladowanie wyciskarki moze spowodowacjej zatrzymanie.
4. Jezeli powodem zatrzymania wyciskarki jest przetadowanie sktadnikami, wcisnij przycisk
REVERSE (wstecz) - OFF (wyt^cz) - ON (do przodu) w podanej kolejnosci, powtarzaj^c te
czynnosci 2-3-krotnie. Przycisk w pozycji REVERSE powoduje wypychanie sktadnikow z
powrotem do gory. Przycisk w pozycji ON powoduje wciaganie skiadnikow do urzadzenia.
5. Jezeli wyciskarka przestata dziatac wskutek przeciazenia, przed jej ponownym uruchomieniem
pozostawin na czas od 25 minut do 2 godzin, aby ostygta.
6. Usuwaj twarde pestki ze sktadnikow, zanim wtozysz je do urzadzenia Twarde pestki moga^
uszkodzic wyciskark?.

Sok sptywa po korpusie.
1. Jezeli uszczelka silikonowa na spodzie miski nie zostata prawidtowo zamocowana, sok moze
wyciekac na korpus wyciskarki. Zanim potaczysz ze soba^ cz?sci urzadzenia, upewnij si?, ze
uszczelka silikonowa zostata prawidtowo zatozona.

Wskazowki
1. W przypadku wyciskania ziol lub warzyw lisciastych nalezy, w celu uzyskania optymalnych
rezultatow, zawinac je ze soba lub laczyc z twardymi produktami.
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2. Sok jablkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten moze bye spowolniony poprzez dodanie kilku
kropli soku z cytryny.
3. Przetwarzanie bardzo miekkich owocow jest trudne. W przypadku uzycia np. bananow nalezy
dodac je jako pierwszy lub drugi sWadnik. Nektar z banana poplynie z sokiem wycisnietym z
innych owocow.
4. Urz^dzenie nie nadaje sie do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobie owocow
lub warzyw, np, trzciny cukrowej.
5. W celu osi^gniecia najlepszej wydajnosci podczas wyciskania owocow i warzyw o roznej
konsystencji w pierwszej kolejnosci nalezy przetwarzac miekkie produkty, a nastepnie twarde.

Dane Techniczne:
Napiecie zasilania: 220-240V ~ 50/60 Hz
Moc: 240W MAX-400-W
Obroty silnika 50/min
Czas pracy: 35 min

Urz^dzeniejest wykonane w I klasie izolacji i wymaga uziemienia.
Urz^dzeniejest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

• Urz^dzenie elektryczne niskonapieciowe (LVD)
• Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC)
• Wyrob oznaczony CE na tabliczce znamionowej.

W trosce o srodowisko !!!
Opakowania kartonowe prosimy przekazac na makulature. Worki
polierylenowe (PE) wrzucac do pojemnika na plastik. Zuzyte urz^dzenie
nalezy oddac do odpowiedniego punktu skladowania, gdyz znajdujqce sie w
urz^dzeniu niebezpieczne skJadniki mog^ stanowic zagrozenie dla srodowiska.
Urzqdzenie elektryczne nalezy oddac tak aby ograniczyc jego ponowne uzycie
i wykorzystanie. Urz^dzenia nie wyrzucac do pojemnika na odpady
komunalne !!!
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