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ОСНОВНИ 
КОМПОНЕНТИ 
1.Бутало  
2.Подаваща тръба 
3.Капак 
4.Филтър  
5.Разделител 

 

 
6. Некапещ чучур 
7. Събирател за 
плодовата пулпа 
8. Селектор за 
работната скорост 
9. Дръжка за заключване 
на капака 
10. Основно тяло  

 

 

 
11. Съд с капак  
12. Кана  
13. Капак на каната 
14. Запушалка 

 

 
 

 
 

 

 

 
БЪЛГАРСКИ: 
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си 
права според действащото законодателство. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
 
 
 

 

 
 

 БЪЛГАРСКИ 

ВНИМАНИЕ 
 
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да 
пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за 
бъдещи справки. 

• Този уред не е предназначен за ползване от лица 
(включително и деца) с ограничени физически, сензорни или 
ментални възможности или такива, които не разполагат със 
съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде 
осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, 
което може да поеме отговорност за тяхната безопасност. 

• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и 
другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална 
опасност. 

• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали 
посоченото на табелката с техническите му данни напрежение 
съответства на напрежението в електрическата инсталация. 

• МНОГО ВАЖНО: Не се допуска потапянето на основното тяло 
на уреда във вода или друга течност. 

• Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го 
използвате. 

• Не оставайте уреда без надзор, когато работи. 
• Не допускайте детска игра с уреда. Пазете уреда от деца. 
• Уредът трябва да бъде поставян върху устойчива повърхност, 
далеч от източници на топлина. 

• Не оставяйте блендера включен към електрическата мрежа, ако 
нямате намерение да го ползвате. 

• Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не го 
оставяйте да работи в продължение на повече от 1 минута без 
прекъсване. След това го оставете да изстине. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът разполага със система за 
безопасност, която го изключва автоматично при прегряване. 
Ако това стане, изключете от мрежата и изчакайте 15 минути, 
преди да го включите отново. 

• За да изключите уреда от електрическата мрежа, изтеглете 
щепсела, а не кабела. 

• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в 
оторизиран сервизен център. 

 
СОКОИЗСТИСКВАЧКА 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – СОКОИЗСТИСКВАЧКА 
 
• Не използвайте уреда, когато филтърът му е повреден. 
• Никога не натискайте плодовете и зеленчуците с пръсти. 
• Не разглобявайте уреда, без да сте се уверите, че е изключен и 
изчакайте филтърът да спре. 

 
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 
 
• Почистете и подсушете всички части на сокоизстисквачката: 
буталото (1), капака (3), филтъра (4), разделителя (5), 
събирателя за плодовата пулпа (7) и контейнера (11). 

 
ПОДГОТОВКА НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ 
 
• Почистете всички плодове и зеленчуци, които желаете да 
използвате. Ако е необходимо, можете да ги нарежете на малки 

парчета, за да се улесни влизането им през предназначения за 
тази цел отвор.  

 
 
Спазвайте следните правила: 
 
- Извадете костилките от прасковите, черешите, кайсиите, 
сливите и т.н.. 

- Портокалите, лимоните, кивито, мандарините, пъпешите и т.н. 
трябва да бъдат обелени. 

- Семките на пъпешите, краставиците, дините трябва да бъдат 
извадени. 

- Спанакът, прясното зеле, доматите, кромидът, чушките, 
магданозът, морковите и другите подобни храни не изискват 
специална подготовка. 

- С уреда не може да са получи сок от банани, авокадо, 
патладжани и др. 

 
 
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в 
съответствие с местните наредби за отпадъците. 

• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така 
можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.  



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА 
 
 За да сглобите всички части на сокоизстисквачката, следвайте 
долните стъпки: 

 
1. Поставете основното тяло на уреда пред вас, а заключващата дръжка (9) 
отдясно. Поставете разделителя (5) върху основното тяло. 

Поставете филтъра (4) като го натиснете така, че да влезе в необходимото 
положение. 

2. Вкарайте събирателя за плодова пулпа (7) като го наклоните леко лявата 
му страна под разделителя. 

3. Поставете капака (3) така, че изходът за плодовата пулпа да съвпадне с 
контейнера (7). 

4. Продължете да натискате капака и завъртете наляво заключващата 
дръжка (9), докато се фиксира. 

 
• Поставете съда с капак (11) под чучура (6). 
• Натиснете чучура (6), за да го свалите малко. В противен случай сокът 
може да се разлее по основното тяло. 
• Включете уреда в електрическата мрежа и завъртете селектора за 
работната скорост (8) до желаната позиция (1 или 2). 
• Вкарайте плода или зеленчука в подаващата тръба (2) и го натиснете с 
буталото (1).  
• Никога не използвайте пръстите си за тази цел и не забравяйте, че 
винаги когато вкарвате плода в уреда, моторът му трябва да работи. 
• След получаването на сока, установете селектора за скоростта (8) в 
изключено положение (0) и изключете уреда от електрическата мрежа. 
Вдигнете чучура (6), за да не капе сок. 
• Препоръчително е, соковете да бъдат консумирани непосредствено след 
приготвянето им. По този начин няма да се загубят нито вкуса, нито 
витамините. 
• В случай, че желаете да ги запазите пресни известно време, 
препоръчваме да добавите малко лимонов сок. 
• Следващата таблица съдържа калорийността и хранителната стойност 
на най-често използваните плодове и зеленчуци. 

 
ТАБЛИЦА С КАЛОРИЙНОСТТА И ХРАН ЕЛНИТЕ СТОЙ ОСТИ ИТ Н
Плодове и 
зеленчуци Калории в 100 gr. Витамини Минерали и други елементи 
Кайси  я 47 A,B B2,P1, P,C желязо, калций 
Ягода 36 B  ,C калций, желязо, фосфор, магнезий 
Киви 55 C фосфор, желязо 
Лимон 35 C калий
Мандарина 51 C,A минерали, калций, фосфор, желязо 
Ябълка 57 B1,B2 калий
Прасков  а 50 A,B B2,P1, P,C калций, желязо 
Пъпеш 40 A  ,B калий, фосфор, магнезий 
Портокал 45 C калий
Краст ица ав 13 A,B,C сяра, магнезий 
Круша 60 A,B1,B2,PP,C калций, магнезий, фосфор, калий 
Ананас 51 C калий
Грейпфрут 3  5 A,B,C калий, магнезий 
Диня 0 ------ диуретични свойства 
Гроз  де 77 A,B1,B2 калий, магнезий калций , 
Домат 22 C фосфор, желязо 

 

Морков 41 A,B,C фосфор, калций, магнезий 
БЛЕНДЕР 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – БЛЕНДЕР 

 
• Никога не вкарвайте ръката си в каната, докато уредът е включен 
• Не включвайте блендера, когато в него няма нищо.  
• Не вадете каната, докато ножът не спре напълно и уредът не бъде 
изключен. 

• Бъдете внимателни с ножа. Той е много остър. 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 
 
Почистете и подсушете каната. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЛЕНДЕРА 
 
• Поставете каната (12) на основното тяло (10). 
• За целта, поставете каната на основното тяло така, че 
маркировките им да съвпаднат. 
• Поставете продуктите в каната и затворете капака. Уверете се, че 
блендерът е затворен добре. Това трябва да бъде така през цялото 
време на работа на уреда. 
• Включете уреда към електрическата мрежа. 
• Завъртете селектора за работната скорост (8) до желаната 
позиция (1 или 2). Блендерът започва да работи, като поддържа 
постоянно избраната скорост. 
• Препоръчително е да се започне с ниска скорост (положение 1), а 
по-късно да се превключи на висока скорост (положение 2), ако това 
е необходимо. Въпреки това, в зависимост от естеството на 
обработваните продукти, можете да започнете на висока скорост от 
самото начало. 
• Положение “P” на селектора за скоростта ви дава възможност да 
използвате блендера в режим на прекъсната работа. Той ще работи, 
докато държите селектора (8) в това положение и ще спре, когато го 
пуснете. 
• Това положение е изключително подходящо за трошене на лед. За 
да получите натрошен лед, завъртете и пуснете селектора няколко 
пъти. За тази цел препоръчваме да използвате малки кубчета лед 
или да ги разбиете, преди да ги поставите в блендера, за да 
избегнете ефекта на “иглуто”. Това означава, че натрошеният лед 
се натрупва по стените на блендера и пречи на другите кубчета лед 
да достигнат да дъното, за да бъдат натрошени. 
• Можете да добавяте допълнителни продукти в каната, без да се 
налага да отваряте капака. За да го направите, свалете 
запушалката (14). Завъртете я бавно по посока обратна на 
часовниковата стрелка и я изтеглете. Добавете продуктите в каната 
и я върнете обратно на мястото ѝ. Поставете запушалката така, че 
влезе на предвиденото за нея място в капака и я завъртете леко по 
посока на часовниковата стрелка. 
• След като приключите, установете селектора на скоростта в 
положение “0” и изчакайте да спре напълно въртенето на ножа, 
преди да свалите каната. 
 
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ  
 
• Преди да пристъпите към почистване проверете, дали уредът е 
изключен от електрическата мрежа и дали двигателят му не работи. 
• Всички части, освен основното тяло (10), могат да бъдат 
почиствани с вода. При необходимост можете да използвате и 
течен препарат за миене. 
• Никога не ги почиствайте в съдомиялна машина. 
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална 
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда. 
• Основното тяло на уреда може да бъде почиствано с леко 
навлажнена кърпа. 
• Важно е да почистите всички части на уреда, непосредствено след 
приключване на работата с него, за да се избегне образуването на 
пигментни петна по пластмасовите повърхности. 
• Може да свалите ножа от каната, като следвате следните стъпки: 
- Обърнете каната наопаки. 
- Хванете ножа с една ръка и завъртете механизма обратно на 
часовниковата стрелка. 
• След приключване на почистването, поставете ножа в каната като 
изпълните горните стъпки в обратен ред. След това проверете, 
дали всички свързващи елементи са сглобени по правилен начин. 
 
 




