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Шырынсыққыш цитрустық жемістерден: лимон, лайм, 
апельсин және грейпфруттан шырын алуға арналған.
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САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны пайдаланар алдында аталмыш пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және әрі қарай 
анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап 
қойыңыз.
Құрылғыны тек нұсқаулықта айтылған тікелей тағайындалуы 
бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау 
оның істен шығуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне 
зиян тигізуге алып келуі мүмкін.
• Максималды үздіксіз жұмыс жасау уақыты 

15 секудтан кем емес үзіліспен 15 секундты құрайды. 
Жұмыс айналымының максималды саны 10. 
10 жұмыс айналымынан кейін құрылғыны 30 минут 
бойы суыту керек.
Құрылғыны электр желісіне қосар алдында құрылғыда 
көрсетілген кернеудің үйіңіздегі кернеуге сәйкес 
келетіндігін тексеріңіз.
Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке желілік сымға 
қолжетімділік еркін болатындай етіп орналастырыңыз. 
Желілік сымның үстелген салбырап тұруына жол 
бермеңіз, желілік сым ыстық беттермен немесе жиһаздың 
үшкір жиектерімен жанаспауы керек.
Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдалануға тыйым 
салынады.
Құрылғыны алғаш пайдаланар алдында цитрусты 
жемістермен және олардың шырындарымен жанасатын 
барлық ажыратылатын бөлшектерін мұқият тазалап 
жуыңыз.
Шырынсыққыштың ажыратылатын бөліктерін ыдыс 
жуатын машинаға салып жууға тыйым салынады. 
Ж еткізілім жинағына енетін бөлшектер мен 
қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
Құрылғыны пайдалануды бастар алдында 
барлық ажыратылатын бөлшектер дұрыс 
орналастырылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Желілік сым айыры элеткрлік 
розетиага жалғанып тұрған уақытта шырынсыққышты 
бөлшектеуге тыйым салынады.
• Тазалар алдында немесе пайдаланбаған уақытта міндетті 

түрде шырынсыққышты электрлік желіден ажыратыңыз.
• Желілік сым айырын электрлік розеткадан суырғанда 

желілік сымнан ұстап тартпаңыз, желілік сым айырынан 
ұстаңыз.

• Моторлы блоктың корпусына ылғал енген жағдайда 
шырынсыққышты электрлік желіден ажыратыңыз, 
моторлы блок корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

• Желілік сым айырын ылғалды қолмен ұстамаңыз.
• Құрылғыны ас үй шұңғылшасына тікелей жақын жерде 

пайдаланбаңыз, құрылғыны ылғал әсеріне ұшыратпаңыз.
• Электрлік тоқпен зақымдалуды болдырмау үшін желілік 

сымды, желілік айырды немесе құрылғының өзін суға 
немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.

• Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермеу 
үшін балаларды қадағалаңыз.

• Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде 
қолданылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз 
қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға пролиэтилен қапшықтармен 
немесе қаптама қабықшасымен ойнауға рұқсат етпеңіз. 
Тұншығу қаупі бар!
• Шырынсыққыштың жұмысы кезінде жұмыс айналымы 

арасындағы үзіліс кезінде балалардың құрылғының 
айналып тұрған бөліктерін, желілік сымды және желілік 
сым айырын ұстауына жол бермеңіз.

• Аталмыш құрылғыны 8 жасқа дейінгі балаларға 
пайдалануға болмайды.

• 8 жасқа дейінгі балалар және мүмкіндігі шектеулі тұлғалар 
құрылғыны қасында олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға 
болғанда және оларға құрылғыны дұрыс пайдаланбау 
жағдайында туындауы ықтимал қауіп кезінде құрылғыны 
қауіпсіз пайдалану туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулар 
берілген жағдайда ғана пайдалана алады.
Мерзімді түрде желілік сым мен желілік сым айырын 
тексеріп тұрыңыз.
Мотор бөлімінің, желілік сымының немесе желілік сым 
айырының қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда 
құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
Істен шығуын болдырмау үшін құрылғыны тек зауыт 
қаптамасымен тасымалдаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау 
туындаған жағдайда авторландырылған (өкілетті) қызмет 
көрсету орталығына барыңыз.
Құрылғыны құрғақ, салқын балалар меен мүмкіндігі 
шектеулі тұлғалардың қол жетпейтін жерде сақтау керек.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан кейін 
немесе тасымалдаганнан кейін оны кемінде екі сағат 
бөлме температурасында ұстау керек.
-  Шырынсыққышты толығымен қаптамадан шығарыңыз, 

құрылғы жұмысына кедергі келтіретін кез келген 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

-  Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, ақұаулықтар 
байқалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.

-  Құрылғыны қосар алдында электрлік желі кернеуі 
құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес екендігіне көз 
жеткізіңіз.

-  Шырынсыққыштың барлық ажыратылатын бөлшектерін 
жылы сабынды суда жуып кептіріңіз.

-  Моторлы блокты (7) аздап ылғалданған жұмсақ 
шүберекпен сүртіңіз, одан соң құрғатыңыз.

-  Моторлы блокты (7) суға немесе кез келген сұйықтықтарға 
батыруға тыйым салынады.

КОНУСТАР (2, 3)
Қыстырғаштары бар кіші конус (3) өлшемі кіші цитрус 
жемістерінен (лимон және лайм жемістері сияқты) шырын 
алу үшін қолданылады. Қыстырғыштар жеміс жұмсағының 
торда тұрып қалуының алдын алады (4).
Үлкен конус (2) ірі цитрусты жемістерден (грейпфрут немесе 
апельсин сияқты) шырын сығу үшін арналған. Үлкен конус кіші 
конустың үстінен орналастырылады.

ҚҰРАСТЫРУ
-  Моторлы блокты (7) құрғақ, тегіс жерге орналастырыңыз.
-  Өсті (б) моторлы блокқа (7) орнатыңыз.
-  Тостағанды (5) моторлы блокқа орнатыңыз (7) және сағат 

тілі бойымен соңына дейін бұраңыз.
-  Торды (4) тостағанға (5), тордағы « ► » белгісін (4) тостаған 

тұтқасындағы (5) белгіге сәйкестендіріп орнатыңыз.
-  Кіші конусты (3) өске (6) орнатыңыз. Үлкен конусты 

пайдалану қажет болса (2) оны кіші конусқа үлкен конустың 
(2) кертіктері кіші конустың (3) қыстырғыштарымен 
үйлесетіндей етіп орналастырыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
-  Желілік сым айырын электрлік розеткаға салыңыз.
-  Цитрусты жемісті жуыңыз және екі бөлікке бөліңіз. 

Электрлік моторды іске қосу үшін цитрустық жемістің 
жартысымен конусты (2 немесе 3) басыңыз. Цитрустық 
жемістің жартысын конусқа қатысты (2 немесе з) әр түрлі 
бағыттарда жылжытыңыз.

-  Конус айналғанда цитрустық жемістен шырын бөлінеді, 
ол тор (4) арқылы өтіп, (5) тостағанға құйылады.

-  Қажеттілігіне қарай торды (4) тазалап отырыңыз.

ЖҰМЫС ҰЗАҚТЫҒЫ
Максималды үздіксіз жұмыс жасау уақыты 15 секудтан 
кем емес үзіліспен 15 секундты құрайды. Жұмыс 
айналымының максималды саны 10. 10 жұмыс
айналымынан кейін құрылғыны 30 минут бойы суыту 
керек.

Шырынды пайдалану және сақтау бойынша кеңестер
• Жаңа сығылған шырындар құрамында оттегімен ұзақ 

уақыт әрекеттескенде жарықтың ықпалымен тотығатын 
дәрумендер мен минералдар болатындықтан, шырынды 
дайындағаннан кейін бірден ішіңіз.

• Шырынды сақтау үшін фарфор немесе шыны ыдыс 
пайдаланыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Барлық ажыратылатын бөлшектерін сабынды жылы 

сумен жуыңыз, одан соң шайыңыз.
• Шырынсыққыштың ажыратылатын бөлшектерін ыдыс 

жууға арналған машинаға салуға тыйым салынады.
• Ш ырынсыққыштың ажыратылатын бөлшектерін 

пайдаланғаннан кейін бірден жуу ұсынылады, себебі 
кеуіп қалған жеміс жұмсағын кетіру қиын, жеміс 
жұмсақтары шырын сыққыштың пластмасса бөліктерінде 
дақ қалдыруы мүмкін.

• Құрылғыны құрастырар алдында барлық бөлшектерін 
құрғатыңыз.

• Моторлы блокты (7) аздап ылғалдандырылған матамен 
сүртіп, одан соң құрғатыңыз.

• Шырынсыққышты тазалау үшін күшті тазартқыш 
құралдар, қатты қылшақтар және еріткіштер пайдалануға 
тыйым салынады.

САҚТАУ
— Құрылғыны тазалаңыз.
— Құрылғыны құрастырыңыз және тостағанды (5) 

шаңнан қорғау қақпағымен (1) жабыңыз.
— Желілік сымды (8) сақтау бөліміне салыңыз.
— Балалардың қол жетпейтін құрғақ, салқын жерде 

сақтау керек.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ
Шырынсыққыш -  1 дана.
Нұсқаулық -  1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Электрлік қорек: 230 В ~ 50 Гц 
Тұтынылатын қуат: 40 Вт

Өндіруші құрылғы сипаттамаларын алдын ала ескертусіз 
өзгертуге құқылды болады.

Құрылғының жұмыс мерзімі -  5 жыл

Гарантиялық міндеттілігі
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер 
дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы 
гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген 
чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет

ЕН[

СОКОВИЖИМАЛКА V T-3654 W
Соковижималка призначена для отримання соку з цитру- 
сових фруктів: лимона, лайма, апельсина та грейпфрута.

ОПИС
1. Пилозахисна кришка
2. Великий конус
3. Малий конус зі шкребками
4. Решітка
5. Чаша для соку
6. Вісь приводу конуса
7. Моторний блок
8. Відсік для зберігання шнура

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед використанням соковижималки уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатаціі і зберігайте іі протягом всього 
терміну експлуатаціі.
Використовуйте соковижималку лише за іі прямим при- 
значенням, як викладено в даній інструкціі. Неправильне 
поводження з пристроем може привести до його поломки, 
спричинення шкоди користувачеві або його майну.
• Максимально допустимий час безперервноТ роботи 

складае не більше 15 секунд з обов’язковою пере
рвою не менше 15 секунд. Максимальна кількість 
робочих циклів -  10. Після 10 робочих циклів дайте 
пристрою охолонути протягом 30  хвилин.
Перед вмиканням в електричну мережу переконайтеся 
у тому, що робоча напруга пристрою відповідае напрузі 
електромережі.
Розміщуйте пристрій на рівній стійкій поверхні так, щоб 
доступ до мережноі розетки був вільним.
Не допускайте звисання мережного шнура зі столу, 
мережний шнур не мае контактувати з гарячими поверх- 
нями або гострими кромками кухонних меблів. 
Забороняеться використовувати пристрій поза примі- 
щеннями.
Перед першим застосовуванням пристрою ретельно 
промийте всі знімні деталі, які контактуватимуть з цитру- 
совими фруктами та соком з них.
Забороняеться поміщати всі знімні деталі соковижимал
ки у посудомийну машину.
Використовуйте тільки ті деталі або насадки, які входять 
до комплекту постачання.
Перш ніж почати користуватися пристроем, переконай- 
теся у тому, що всі знімні деталі встановлені правильно. 

Увага! Забороняетьсярозбирати соковижималку, якщо 
вилка мережевого шнура вставлена у розетку електро- 
мережі.
• Обов’язково вимикайте соковижималку з електричноі 

мережі перед чищенням або у випадку, якщо ви нею не 
користуетеся.

• При вимкненні вилки мережного шнура з електричноі 
розетки не тягніть за мережний шнур, а тримайтеся 
рукою за вилку мережного шнура.

• При потраплянні вологи на корпус моторного блоку 
вимкніть соковижималку з електричноі мережі і протріть 
корпус моторного блоку сухою тканиною.

• Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.
• Не користуйтеся пристроем в безпосередній близь- 

кості від кухонноі раковини, не піддавайте пристрій діі 
вологи.

• Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюй- 
те мережевий шнур, мережеву вилку або сам пристрій у 
воду або будь-які інші рідини.

• Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити вико- 
ристання приладу як іграшки.

• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові 
пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими паке
тами або пакувальноі плівкою. Загроза задухи!
• Під час роботи соковижималки та у перервах між робо- 

чими циклами не дозволяйте дітям торкатися обертаю- 
чихся частин пристрою, мережевого шнура або вилки 
мережевого шнура.

• Даний пристрій не призначений для використання 
дітьми молодше 8 років.

• Діти старше 8 років і люди з обмеженими можливостями 
можуть користуватися пристроем лише в тому випадку, 
якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відпові- 
дае за іх безпеку, за умови, що ним були дані відповідні 
і зрозумілі інструкціі про безпечне користування при
строем і тих небезпеках, які можуть виникати при його 
неправильному використанні.

• Періодично перевіряйте стан мережевого шнура і вилки 
мережевого шнура.

• Забороняеться користуватися пристроем, якщо е які- 
небудь пошкодження корпусу моторного блоку, мере
жевого шнура або вилки мережевого шнура.

• Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки 
в заводській упаковці.

• Забороняеться самостійно ремонтувати пристрій. При 
виявленні несправностей вимкніть пристрій з електро- 
мережі і зверніться до авторизованого (уповноважено- 
го) сервісного центру.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недо
ступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 
Після транспортування або зберігання пристрою в 
холодних (зимових) умовах необхідно витримати його 
при кімнатній температурі не менше двох годин.
-  Повністю розпакуйте соковижималку та видаліть будь- 

які наклейки, що заважають роботі пристрою.
-  Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошко

джень не користуйтеся пристроем.

-  Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга 
електричноі мережі відповідае робочій напрузі пристрою.

-  Промийте і просушіть всі знімні частини соковижималки 
у теплій мильній воді.

-  Протріть моторний блок (7) м ’якою, злегка вологою тка
ниною, після чого витріть досуха.

-  Забороняеться занурювати моторний блок (7) у воду 
або будь-які інші рідини.

КОНУСИ (2, 3)
Малий конус (3) зі шкребками використовуеться для віджи- 
мання соку з цитрусових фруктів меншого розміру (таких як 
лимони або плоди лайма). Шкребки запобігають скупчуван- 
ню м’якоті в решітці (4).
Великий конус (2) застосовуеться для віджимання соку
з великих цитрусових фруктів (таких як грейпфрути або 
апельсини). Великий конус установлюеться поверх малого.

СКЛАДАННЯ
-  Установіть моторний блок (7) на рівну суху поверхню.
-  Установіть вісь (6) у моторний блок (7).
-  Установіть чашу (5) на моторний блок (7) та поверніть іі 

за годинниковою стрілкою до упору.
-  Установіть решітку (4) на чашу (5), сумістивши мітки «►» 

на решітці (4) та на ручці чаші (5).
-  Установіть малий конус (3) на вісь (6). Якщо необхідно 

використовувати великий конус (2), установіть його на 
малий конус так, щоб пази на великому конусі (2) збігли- 
ся зі шкребками малого конуса (3).

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ
-  Вставте вилку мережевого шнура в електричну ро

зетку.
-  Вимийте і розріжте цитрусовий фрукт на дві половин

ки. Натисніть половинкою цитрусового фрукта на конус 
(2 або 3) для вмикання електромотора. Переміщайте 
половинкою цитрусового фрукта відносно конуса (2 
або 3) у різних напрямках.

-  При обертанні конуса з цитрусового фрукта виділяеть- 
ся сік, який проходить через решітку (4) і потрапляе у 
чашу (5).

-  Очищайте решітку (4) в міру необхідності.

ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ
Максимально допустимий час безперервноТ роботи 
складае не більше 15 секунд з обов’язковою перервою 
не менше 15 секунд.
Максимальна кількість робочих циклів -  10. Після 
10 робочих циклів дайте пристрою охолонути протя- 
гом 30 хвилин.

Поради щодо використання та зберігання соку
• Свіжовіджаті соки містять цінні вітаміни і мінерали, які 

при тривалому контакті з киснем та в результаті впли- 
ву світла окислюються, тому пийте соки відразу після іх 
приготування.

• Для зберігання соків використовуйте фарфоровий або 
скляний посуд.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
• Від’еднайте пристрій з електричноі мережі.
• Промийте всі знімні частини в теплій мильній воді, після 

чого обполосніть.
• Забороняеться поміщати всі знімні деталі соковижимал- 

ки у посудомийну машину.
• Рекомендуеться промивати знімні частини соковижи- 

малки відразу після іі використання, так як засохлу 
м ’якоть буде важко видалити, від м’якоті можуть зали- 
шатися плями на пластмасових деталях соковижи- 
малки.

• Перед складанням пристрою ретельно просушіть всі 
знімні частини.

• Моторний блок (7) протирайте злегка вологою ткани
ною, після чого його слід витерти насухо.

• Забороняеться для чищення соковижималки викорис- 
товувати абразивні чистячи засоби, жорсткі губки та 
розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ
-  Зробіть чищення пристрою.
-  Складіть пристрій та накрийте чашу (5) пилозахисною 

кришкою (1).
-  Мережний шнур укладіть у відсік для його зберігання (8).
-  Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недо

ступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 
Сокодавильниця -  1 шт.
Інструкція -  1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення: 230 В ~50 Гц 
Споживаема потужність: 40 Вт

Виробник залишае за собою право змінювати характерис
тики пристроів без попереднього повідомлення

Термін служби приладу -  5 років

Гарантія
Докладні умови гарантіі можна отримати в дилера, що про
дав дану апаратуру. При пред’явленні будь-якоі претензіі 
протягом терміну д іі даноі гарантіі варто пред’явити чек або 
квитанцію про покупку.
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GB
A production  date o f the item is ind icated in the serial num ber on the techn ica l data plate. A  serial num ber is an e leven-un it 
num ber, w ith  the firs t fo u r figures  ind icating the p roduction  date. For exam ple, serial num ber 0606ххххххх m eans tha t the 
item was m anufactured in June (the sixth m onth) 2006.

DE
Das Produktionsdatum  ist in d e r S eriennum m er auf dem  Schild m it techn ischen E igenschaften dargeste llt. Die Serien- 
num m er s te llt eine e lfste llige  Zahl dar, die ersten v ier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum . Zum Beispiel bedeu- 
te t d ie S eriennum m er 0606xxxxxxx, dass d ie Ware im Juni (de r sechste M onat) 2006 hergeste llt wurde.

RUS
Дата производства изделия указана в серийном  номере на табличке с техническими данны ми. С ерийны й номер 
представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого  обозначаю т дату производства. 
Н апример, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне (ш естой месяц) 2006 
года.

KZ
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір 
он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606ххххххх болса, 
бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA
Дата виробництва виробу вказана в сер ійном у номері на табличці з технічними даними. С ерійний номер представ- 
ляе собою  одинадцятизначне число, перш і чотири цифри якого  означаю ть дату виробництва. Наприклад, серійний 
номер 0606ххххххх означае, що виріб був виготовлений в червні (ш остий м ісяць) 2006 року.

С €
Даний виріб відповідае вимогам до електромаг- 
нітноі сумісності, що пред’являються директи
вою 2004/108/ЕС Ради бвропи й розпорядженням 
2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.
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