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WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1.		 	Sprzedawca	ponosi	odpowiedzialność	za	wady	fizyczne	przedmiotu	w	okresie	24	miesięcy	od	daty	sprzedaży.	
Gwarancja	dotyczy	wyrobów	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Ujawnione	w	tym	okresie	wady	będą	usuwane	bezpłatnie	przez	wymienione	w	karcie	gwarancyjnej	zakła-
dy	serwisowe	w	terminach	nie	dłuższych	niż	14	dni	od	daty	dostarczenia	sprzętu	do	zakładu	serwisowego	 
(na	podstawie	prawidłowo	wypełnionej	przez	punkt	sprzedaży	niniejszej	karty	gwarancyjnej).	W	wyjątko-
wych	przypadkach	termin	ten	może	być	wydłużony	do	21	dni	–	jeżeli	naprawa	wymaga	sprowadzenia	czę-
ści	od	producenta.

2.			 	Reklamujący	powinien	dostarczyć	sprzęt	do	punktu	przyjęć	najlepiej	w	orginalnym	opakowaniu	fabrycznym		
lub	innym	odpowiednim	do	zabezpieczenia	przed	uszkodzeniami.	Dotyczy	to	również	wysyłki	sprzętu.	Jeżeli	
w	pobliżu	miejsca	zamieszkania	nie	ma	punktu	przyjęć,	reklamujący	może	wysłać	pocztą	sprzęt	do	naprawy	 
w	centralnym	punkcie	serwisowym	w	Mińsku	Mazowieckim,	na	koszt	gwaranta.

3.		 Zgłoszenie	wady	lub	uszkodzenia	sprzętu	przyjmowane	są	przez	punkty	serwisowe.
4.		 Nabywcy	przysługuje	prawo	wymiany	sprzętu	na	nowy	lub	zwrot	gotówki	tylko	w	przypadku	gdy:
	 	 •	w	serwisie	stwierdzono	wadę	fabryczną	niemożliwą	do	usunięcia
	 	 •		w	okresie	gwarancji	wystąpi	konieczność	dokonania	3	napraw,	a	sprzęt	nadal	wykazuje	wady	uniemożliwia-

jące	eksploatację	zgodną	z	przeznaczeniem.
5.		 W	przypadku	wymiany	sprzętu,	okres	gwarancji	dla	sprzętu	liczy	się	od	daty	jego	wymiany.
6.			 	Pojęcie	”naprawa”	nie	obejmuje	czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi	(np.	bieżąca	konserwacja,	od-

kamienianie),	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	własnym	zakresie.
7.		 Gwarancją	nie	są	objęte:
	 	 a)		elementy	szkalne	(np.	dzbanki,	talerze),	sznury	przyłączeniowe	do	sieci,	wtyki,	gniazda,	żarówki,	noże,	ele-

menty	eksploatacyjne	(np.	filtry,	worki,	misy,	blendery,	noże,	tarki,	wirówki,	pokrywy,	uchwyty	noża),
	 	 b)			uszkodzenia	mechaniczne,	termiczne,	chemiczne	i	wszystkie	inne	spowodowane	działaniem	bądź	zaniecha-

niem	działania	przez	Użytkownika	albo	działaniem	siły	zewnętrznej	(przepięcia	w	sieci,	wyładowania	at-
mosferyczne,	przedmioty	obce,	które	dostały	się	do	wnętrza	sprzętu,	korozja,	pył,	etc.),

	 	 c)	uszkodzenia	wynikłe	wskutek:	
	 	 •	samodzielnych	napraw
	 	 •	przeróbek	i	zmian	konstrukcyjnych	dokonywanych	przez	użytkownika	lub	osoby	trzecie
	 	 •		okoliczności,	za	które	nie	odpowiada	ani	wytwórca	ani	sprzedawca,	a	w	szczególności	na	skutek	niewłaści-

wej	lub	niezgodnej	z	instrukcją	instalacji,	użytkowania,	braku	dbałości	o	sprzęt	albo	innych	przyczyn	leżą-
cych	po	stronie	użytkownika	lub	osób	trzecich

	 	 d)	celowe	uszkodzenia	sprzętu,
	 	 e)		czynności	 konserwacyjne,	 wymiana	 części	 posiadających	 określoną	 żywotność	 (bezpieczniki,	 żarówki,	

etc.),
	 	 f)		czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi,	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	

własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	np.	zainstalowanie,	sprawdzenie	działania,	etc.
8.		 	Samowolne	zmiany	wpisów	w	karcie	gwarancyjnej	powodują	utratę	gwarancji.	Karta	gwarancyjna	bez	wpisa-

nej	nazwy	urządzenia,	typu,	nr	fabrycznego,	dołączonego	dowodu	zakupu,	wpisania	daty	sprzedaży	oraz	czy-
telnej	pieczątki	sklepu	jest	nieważna.

9.			 	Sprzęt	przeznaczony	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego,	w	przypadku	innego	użytkowania	traci	gwarancję.
10.	 	Gwarancja	na	sprzedany	towar	konsumpcyjny	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupują-

cego	wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.
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Wyciskarka Wolnoobrotowa RKS-3015
INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu.
Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu.
Opisane zasady bezpieczeństwa nie eliminują wszystkich zagrożeń, dlatego zawsze trzeba stosować 
odpowiednie środki ostrożności.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania niniej-
szej instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego obchodzenia się z urządze-
niem.
Należy najpierw zapoznać się z funkcjami urządzenia i jego obsługą. Korzystać z urządzenia w sposób 
opisany w instrukcji, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
Przed użyciem zawsze sprawdzić stan urządzenia. Sprawdzić, czy części zostały prawidłowo zamonto-
wane.
• Nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy:

– urządzenie lub jego część jest uszkodzona,
– przewód lub wtyczka jest uszkodzona,
– urządzenie upadło
– zostało zanurzone w wodzie

W takich przypadkach przekazać urządzenie do kontroli i naprawy w autoryzowanym serwisie.
•  Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżo-

nych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, je-
żeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny spo-
sób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

•  Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
•  Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
•  Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby pla-

stikowe, kartony, styropian itp.).
•  OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
•  Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać stosownych przepisów BHP, 

aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazu.
•  Zawsze sprawdzić, czy źródło zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
•  Zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane. Chronić przewód zasila-

jący przed uszkodzeniem lub niewłaściwym użytkowaniem. Nie wieszaj go na ostrych krawędziach  

PL
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np. stołu lub półki i nie pozwól aby stykał się z gorącymi powierzchniami. Jeśli przewód zasilający 
został uszkodzony, powinien go wymienić pracownik serwisu lub inna wykwalifikowana osoba, aby 
uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

•  Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
•  Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma i nie używaj w wilgotnym otoczeniu.
•  Nie używać na wolnym powietrzu. 
•  Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem.
•  Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przy użyciu zewnętrznego regulatora czasowego lub sys-

temu zdalnego sterowania.
•  Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego, a nie do użycia komercyjnego 

lub przemysłowego.
•  Używać urządzenia tylko na stabilnej, poziomej i odpornej na ciepło powierzchni.
•  OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie grozi urazem!
•  Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
•  Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części 

będących w ruchu podczas użytkowania.
•  Należy wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do zmiany akcesoriów. Użycie akcesoriów nie po-

lecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub uszkodzenie ciała.
•  Należy używać wyłącznie części dołączonych w opakowaniu z wyciskarką. Nie wolno stosować części 

pochodzących z innych urządzeń.
•  Urządzenie należy wyłączyć z zasilania:

– gdy WYCISKARKA nie jest używana,
– przed otwarciem urządzenia, na przykład w celu umycia zatkanego filtra,
– każdorazowo po użyciu,
– w przypadku, gdy w sposób oczywisty nie działa prawidłowo,
– podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

•  Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli pozostawia się je bez nadzoru oraz przed monta-
żem, demontażem i czyszczeniem.

•  Zawsze należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający.
•  Nie należy stosować przedłużaczy.
•  Podczas wyciskania soku popychacz powinien znajdować się w podajniku. Pod żadnym pozorem nie 

wolno wkładać palców lub innych przedmiotów (np. sztućców) do podajnika.
•  Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
•  Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wyciskarki do soków, mające styczność z żywnością.
•  Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
•  Uważaj by nie przeładować wyciskarki, nie używaj zbyt dużej siły do popychania produktów przez  

podajnik.
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Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x	wolnoobrotowa	wyciskarka	do	soków
1x	instrukcja	użytkownika
1x	dzbanek	na	sok	o	pojemności	1	l
1x	zbiornik	na	pulpę	o	pojemności	1	l
1x	szczotka	czyszcząca

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przetrzeć	ostrożnie	zewnętrzne	powierzchnie	urządzenia,	aby	
usunąć	ewentualnie	nagromadzony	kurz.	Osuszyć	urządzenie	
suchym	ręcznikiem.	Nie	używać	szorstkich,	ostrych	środków	
czyszczących.	 Usunąć	 etykiety	 i	 naklejki.	 Akcesoria	 myć	
w	 ciepłej	 wodzie	 mydlanej,	 a	 następnie	 osuszać	 suchym	
ręcznikiem.	
Nie	 zanurzać	 przewodu	 zasilającego	 ani	 napędu	 urządzenia	 
w	wodzie	lub	jakichkolwiek	innych	płynach.
Urządzenie	 ma	 wbudowaną	 blokadę	 zabezpieczającą.	
Dzięki	 niej	 urządzenie	 można	 włączyć	 tylko	 wtedy,	 gdy	
części	 wyciskarki	 zostały	 prawidłowo	 zamontowane	 na	
napędzie.	Wbudowana	blokada	jest	zwalniana	po	właściwym	
zmontowaniu	urządzenia.

Schemat nazw i umiejscowienia głównych części
1.		Popychacz	
2.	 Podajnik
3.		Pokrywa	
4.		Ślimak	wyciskający
5.		Sito	wyciskające	
6.		Moduł	automatycznego	czyszczenia	
7.  Główny	pojemnik	z	otworami	wylotowymi	na	odpadki	i	sok 
8.		Wylot	soku	
9.		Wylot	pulpy	

Urządzenie	 zostało	 zaprojektowane	 tak,	 aby	 można	 je	 było	
zasilać	 przez	 standardowe,	 domowe	 gniazdko	 sieciowe.	
Urządzenie	 nie	 jest	 przeznaczone	 do	 użycia	 przemysłowego	
lub	komercyjnego.

MONTAŻ Wyciskarki
Przed	 rozpoczęciem	 montażu	 sprawdzić,	 czy	 przewód	
zasilający	jest	odłączony	od	gniazdka.
1.	 	Umieścić	 napęd	 na	 płaskiej,	 suchej	 powierzchni	 (np.	 na	

blacie	kuchennym).

2.	 	Pod	miską	na	sok	znajduje	się	zatyczka	silikonowa	służąca	
do	usuwania	pulpy	z	wylotu	miski	na	sok.	Sprawdzić,	czy	
zatyczka	 jest	prawidłowo	umieszczona	w	otworze	 (patrz	
Rys.	1).

3.	 	Załóż	na	stację	roboczą	pojemnik	(7)	tak,	aby	w	3	wgłę-
bieniach	 na	 spodzie	 pojemnika	 znalazły	 się	 3	 występy	
umieszczone	na	górnej	powierzchni	obudowy.	Następnie	
załóż	zatyczkę	na	otwór	wylotu	soku.	(patrz	Rys.	2).

4.				Nałóż	moduł	automatycznego	czyszczenia	(6)	na	sito	wy-
ciskające	(5).	Włóż	i	dopasuj	sito	z	modułem	automatycz-
nego	czyszczenia	do	środka	pojemnika	(7)	(patrz	Rys.	3).

5.									Wyrównać	 trójkąt	 umieszczony	 na	 sitku	 z	 trójkątem	
umieszczonym	na	misce	na	 sok.	Docisnąć	 sitko	do	dołu	
(patrz	Rys.	4).

6.				Umieścić	 ślimak	wyciskający	 (4)	w	 sitku.	Docisnąć	 tak,	
aby	został	prawidłowo	zamocowany,	co	będzie	zasygnali-
zowane	kliknięciem	(patrz	Rys.	5).

Rys. 1

Zatyczka silikonowa 
jest włożona

Zatyczka silikonowa 
jest wyjęta

DOBRZE ŹLE

Rys. 5

Ślimak	wyciskający
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7.				Umieścić	 podajnik	 na	 misce	 na	 sok.	Wyrównać	 trójkąt	
umieszczony	na	podajniku	z	trójkątem	umieszczonym	na	
misce	na	sok,	a	następnie	obrócić	go	w	prawo,	aż	zostanie	
prawidłowo	 zamocowany,	 co	 będzie	 zasygnalizowane	
kliknięciem	(patrz	Rys.	6).

8.		Umieścić	popychacz	w	podajniku.
9.				Ustawić	zbiornik	na	pulpę	w	odpowiednim	miejscu	z	le-

wej	strony	korpusu	urządzenia.
10.		Umieścić	dzbanek	na	sok	pod	wylotem	soku.
11.					Wsunąć	popychacz	w	głąb	podajnika.	Popychacz	pasuje	

do	otworu	tylko	z	jednej	strony.

WAŻNE: Dzięki specjalnemu zabezpieczeniu wy-
ciskarka nie będzie działać, jeśli miska na sok i po-
krywka nie zostaną prawidłowo zamontowane.
UWAGA! Wyciskarka do owoców i warzyw  wy-
posażona jest w silnik z przekładnią zmniejszającą
obroty, dlatego też urządzenie potrzebuje czasu 
na przetworzenie użytych składników. Pośpiech, 
próby wkładania dużych warzyw i owoców, bądź 
dużej ich ilości na raz, a także mocny nacisk popy-
chaczem może spowodować zablokowanie urzą-
dzenia.
OBSŁUGA WYCISKARKi
1.			Dokładnie	umyć	owoce	i	warzywa	przeznaczone	do	wyci-

skania.
2.			Usunąć	z	owoców	pestki	 lub	 twarde	nasiona.	Przed	roz-

poczęciem	wyciskania	 usunąć	 twardą,	 niejadalną	 skórkę	 
z	takich	owoców,	jak	melony,	ananasy	i	mango.

	 	Usunąć	 skórkę	 z	 owoców	 cytrusowych	 przed	 rozpoczę-
ciem	ich	wyciskania.

3.			Duże	kawałki	owoców	lub	warzyw	rozdrobnić	do	takiego	
rozmiaru,	aby	zmieściły	się	w	podajniku	wyciskarki.

4.		Założyć	zaciski	zabezpieczające	na	pokrywę	wyciskarki.
5.			Ustawić	wyłącznik	w	 pozycji	ON,	 aby	 rozpocząć	wyci-

skanie	soku.

UWAGA!
Owoce i warzywa

wrzucamy po URUCHOMIENIU urządzenia.
POKRÓJ owoce i warzywa na KAWAŁKI.

6.			Przesuwać	popychacz	powoli	w	dół,	aż	wszystkie	kawałki	
owoców	lub	warzyw	zostaną	przetworzone.	Nie	naciskać	
popychacza	zbyt	szybko,	ponieważ	uniemożliwia	 to	wy-
dajną	pracę	wyciskarki.

7.   OSTRZEŻENIE: nie wkładać ręki ani jakichkol-
wiek przedmiotów w głąb podajnika podczas 
pracy urządzenia.

8.			Sok	z	owoców	lub	warzyw	popłynie	prosto	do	dzbanka	na	
sok,	a	pulpa	będzie	usuwana	do	zbiornika	na	pulpę.

9.			Po	zakończeniu	wyciskania	ustawić	wyłącznik	w	pozycji	
OFF	i	odłączyć	urządzenie	od	zasilania	wyjmując	wtyczkę	
z	 gniazdka.	Wówczas	 można	 bezpiecznie	 przystąpić	 do	
demontażu	urządzenia.

10.			Jeśli	 miska	 na	 sok	 jest	 zablokowana	 i	 nie	 można	 jej	
odłączyć	 od	 napędu,	 nacisnąć	 przycisk	 cofania	 R	 na	
3-5	 sekund.	 Powtórzyć	 czynność	 2-3	 razy,	 a	 następnie	
wyciągnąć	miskę,	jednocześnie	ją	obracając.

11.		 	Sitko	 jest	 wyposażone	 w	 automatyczną	 szczotkę	
czyszczącą.

12.	 	Dopuszczalny	czas	nieprzerwanej	pracy:	10	minut	–	prze-
rwa	przed	ponownym	rozpoczęciem	pracy:	1	minuta.

	 	Należy	przestrzegać	czasu	pracy	ciągłej	urządzenia.	Prze-
kroczenie	czasu	pracy	oraz	brak	wystarczających	przerw	
w	pracy	urządzenia	mogą	doprowadzić	do	nieodwracalne-
go	uszkodzenia	silnika.

DEMONTAŻ WYCISKARKI
1.		Sprawdzić,	 czy	 wyłącznik	 znajduje	 się	 w	 pozycji	 OFF,	 
a	przewód	zasilający	jest	odłączony	od	gniazdka.

2.	Odstawić	na	bok	zbiornik	na	pulpę	i	dzbanek	na	sok.
3.	Odłączyć	podajnik,	obracając	go	w	lewo	(patrz	Rys.	7).

4.		Miskę	na	sok,	ślimak	wyciskający,	sitko	i	uchwyt	sitka	można	
wyjąć	razem.	Przytrzymać	miskę	na	sok	i	obrócić	ją	lekko	 
w	lewo,	aż	zostanie	zwolniona.	Obrót	ten	trwa	bardzo	krótko.	 
W	tym	momencie	zarówno	miskę	na	sok,	jak	i	umieszczone	

Podajnik

Korpus
Podajnik

PodajnikKorpus

Prawidłowy	
montaż

Rys. 6

Rys. 7

Podajnik
Korpus

Podajnik



11

w	niej	części	można	odłączyć	od	napędu	i	przystąpić	do	ich	
czyszczenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYCISKANIA SOKU
Wyciskanie	 jest	 optymalne,	 gdy	 surowiec	 jest	 pokrojony	 na	
małe	kawałki.
Nie	 umieszczać	w	wyciskarce	 lodu	 ani	 owoców	mrożonych.	
Nie	 dociskać	 popychacza	 z	 nadmierną	 siłą.	 Popychacz	 służy	
do	delikatnego	popychania	zablokowanego	surowca	w	głąb	po-
dajnika.
Surowiec	 umieszczać	w	 podajniku	w	 regularnych	 odstępach	
tak,	 aby	 cała	 pulpa	 została	wyciśnięta.	Wykonywać	 tę	 czyn-
ność	bez	pośpiechu,	aby	uzyskać	maksymalną	wydajność.
Wyciskając	 zielone	 warzywa	 liściaste	 optymalne	 rezultaty	
można	uzyskać	dodając	owoce	lub	twarde	warzywa.	Orzechy	
wyciskać	wyłącznie	 z	 innymi	 surowcami	 (płynami,	odsączo-
ną	soją	itp.).	
Sok	ze	świeżych	owoców	i	warzyw	jest	bogaty	w	wartości	od-
żywcze.	Jest	też	ważnym	składnikiem	zbilansowanej	diety.
Owoce	i	warzywa	przeznaczone	do	wyciśnięcia	powinny	być	
zawsze	świeże	i	dojrzałe.	Świeże	owoce	i	warzywa	mają	wię-
cej	smaku	i	soku	niż	surowce	niedojrzałe.	Sok	najlepiej	spoży-
wać	tuż	po	wyciśnięciu,	ponieważ	zawiera	wtedy	najwięcej	wi-
tamin	i	minerałów.
W	 wyciskarce	 można	 używać	 większości	 owoców	 
i	 warzyw.	W	 przypadku	 owoców	 z	 twardą,	 niejadalną	 skór-
ką	 (arbuzów,	 ananasów,	 mango	 itp.)	 należy	 zawsze	 usu-
nąć	skórkę	przed	rozpoczęciem	wyciskania.	Usuwać	 ją	 także	 
z	owoców	cytrusowych.	Usunięcie	białych	włókien	z	owoców	
cytrusowych	poprawia	smak	wyciśniętego	z	nich	soku.	Usunąć	
pestki	lub	twarde	nasiona	z	takich	owoców,	jak	mango,	nekta-
rynki,	morele	 i	wiśnie.	Dodanie	niewielkiej	 ilości	cytryny	do	
soku	jabłkowego	zapobiega	jego	brązowieniu.
Wyciskarka	 nie	 jest	 przeznaczona	 do	 wyciskania	 soku	 
z	bardzo	twardych	lub	wysokoskrobiowych	warzyw	i	owoców.	
Wyciskając	sok	z	owoców	i	warzyw	o	różnej	konsystencji	war-
to	 je	 pogrupować,	 tzn.	 najpierw	przetworzyć	owoce	miękkie	 
(np.	 pomarańcze),	 a	 potem	 twarde	 (np.	 jabłka).	 Pozwo-
li	 to	 uzyskać	 maksymalną	 ilość	 soku.	 Przed	 umieszczeniem	 
w	 wyciskarce	 ziół	 lub	 warzyw	 liściastych	 połączyć	 je	 
w	wiązkę	lub	wyciskać	je	z	innymi	surowcami	na	wolnych	ob-
rotach.

UWAGA: Wyciskarka działa prawidłowo tylko 
wtedy, gdy wszystkie części są właściwie zamon-
towane i zamocowany jest podajnik.

KONSERWACJA
Regularna	 konserwacja	 urządzenia	 pomaga	 zapewnić	 jego	
bezpieczeństwo	i	prawidłowe	funkcjonowanie.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA
Zawsze	 wyjąć	 wtyczkę	 z	 gniazdka,	 gdy	 urządzenie	 nie	 jest	
używane	lub	przed	przystąpieniem	do	jego	czyszczenia.

CZYSZCZENIE
Przed	 przystąpieniem	 do	 czyszczenia	 urządzenia,	 jego	
demontażu/montażu	 lub	 przed	 odłożeniem	 go	 do	 miejsca	
przechowywania	zawsze	należy	sprawdzić,	czy	urządzenie	jest	
wyłączone,	a	przewód	zasilający	odłączony	od	gniazdka.
1.		Natychmiast	 po	 użyciu	 urządzenia	 dokładnie	 oczyścić	
szczotką	nylonową	małe	otwory	w	sitku.	Wewnętrzną	stronę	
sitka	czyścić	szczotką	pod	bieżącą	wodą,	sprawdzając	pod	
światło,	czy	małe	otwory	w	sitku	nie	są	zapchane.

2.		Do	 czyszczenia	 używać	 szczotki	 do	 filtra	 dołączonej	
do	 wyciskarki.	 Została	 ona	 zaprojektowana	 specjalnie	 
z	myślą	 o	 czyszczeniu	 sitka.	Wystarczy	 umieścić	 sitko	 ze	
szczotką	 pod	 bieżącą	wodą	 i	 przekręcać	 szczotkę	w	 lewo	 
i	prawo,	aby	usunąć	pulpę	z	sitka.	Mała	szczotka	dołączona	
do	 wyciskarki	 służy	 do	 czyszczenia	 wewnętrznej	 strony	
sitka	(również	pod	bieżącą	wodą).

	 	Jeśli	 otwory	w	 sitku	 są	 zapchane,	umieścić	filtr	w	gorącej	
wodzie	z	10%	soku	z	cytryny,	co	pomoże	oczyścić	otwory.

3.		Filtr	wykonany	jest	z	bardzo	delikatnego	materiału.	Z	tego	
względu,	podczas	mycia	należy	obchodzić	się	z	nim	bardzo	
ostrożnie.

WSKAZÓWKI:
Jeśli	 nie	 można	 oczyścić	 sitka	 tuż	 po	 użyciu	 urządzenia,	
namoczyć	 filtr	 w	 gorącej	 wodzie	 mydlanej	 od	 razu	 po	
zakończeniu	 wyciskania.	 Jeśli	 pulpa	 nie	 zostanie	 usunięta	 
z	sitka,	może	zapchać	jego	małe	otwory	i	obniżyć	wydajność	
wyciskarki.	Nie	wolno	czyścić	sitka	przy	użyciu	wybielacza.
4.		Umyć	miskę	na	sok,	świder,	uchwyt	sitka,	zbiornik	na	pulpę	
i	 dzbanek	 na	 sok	w	 ciepłej	 wodzie	mydlanej	 przy	 użyciu	
małej	 szczotki	nylonowej	 lub	miękkiej	 szmatki.	Następnie	
opłukać	i	dokładnie	osuszyć.

Uwaga: Wszystkie zdejmowalne części można myć  
w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy	upewnić	się,	że	są	one	umieszczone	z	dala	od	grzałki.	
Maksymalna	temperatura	mycia	to	50	0C.
Korpus	urządzenia	czyścić	przy	pomocy	wilgotnej	ściereczki.
Nigdy	 nie	 zanurzać	 korpusu	 w	 wodzie	 ani	 nie	 płukać	 pod	
strumieniem	bieżącej	wody!

WSKAZÓWKI:
Owoce	i	warzywa	o	intensywnych	kolorach	mogą	powodować	
odbarwienia	 plastikowych	 części	 urządzenia.	 Można	 temu	
zapobiec,	 myjąc	 te	 części	 natychmiast	 po	 użyciu.	 W	 razie	
wystąpienia	odbarwień	umieścić	plastikowe	części	w	wodzie	
z	 10%	 soku	 z	 cytryny	 lub	 umyć	 je	 przy	 użyciu	 środków	
czyszczących,	które	nie	są	szorstkie.	Nie	wolno	czyścić	filtra	
przy	użyciu	wybielacza.	Nie	wolno	zamoczyć	napędu.
5.		Napęd	wytrzeć	miękką,	wilgotną	szmatką,	a	następnie	do-
kładnie	go	osuszyć.	Nie	używać	do	tego	celu	ostrych	ście-
rek/gąbek	ani	środków	czyszczących,	ponieważ	mogą	zary-
sować	powierzchnię	napędu.	Usunąć	wszelkie	resztki	jedze-
nia	z	przewodu	zasilającego.
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KONTROLA USZKODZEŃ
Zawsze	 sprawdzać,	 czy	 urządzenie	 jest	 w	 dobrym	 stanie	 
i	czy	wszystkie	wyjmowane	części	są	bezpieczne.	Regularnie	
sprawdzać	przewód	zasilający	i	wtyczkę	pod	kątem	nacięć	lub	
innych	uszkodzeń.

Przechowywać w bezpiecznym miejscu
Gdy	urządzenie	 nie	 jest	 używane,	 przechowywać	 je	wraz	 ze	
wszystkimi	akcesoriami	 i	 instrukcją	w	bezpiecznym,	suchym	
miejscu.

Specyfikacja:
Napięcie:	220-240	V~
Częstotliwość:	50/60	Hz
Moc	wejściowa:	400	W
Poziom	hałasu:	65	dB(A)

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol	 „przekreślonego	 pojemnika	 na	 śmieci”	
umieszczony	 na	 sprzęcie	 elektrycznym	 lub	
opakowaniu	wskazuje	na	to,	że	urządzenie	nie	może	
być	traktowane	jako	ogólny	odpad	domowy	i	nie	powinno	być	
wyrzucane	do	przeznaczonych	do	tego	celu	pojemników.
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne	 powinno	
być	 dostarczone	 do	 specjalnie	 wyznaczonych	 do	 tego	
celu	 punktów	 zbiorczych,	 zorganizowanych	 przez	 lokalną	
administrację	 publiczną,	 przewidzianych	 do	 zdawania	
elektrycznego	sprzętu	podlegającego	utylizacji.
W	 ten	 sposób	 każde	 gospodarstwo	 domowe	 przyczynia	
się	 do	 zmniejszenia	 ewentualnych	 negatywnych	 skutków	
wpływających	na	środowisko	naturalne	oraz	pozwala	odzyskać	
materiały	z	których	składa	się	produkt.

Waga:	5,55	kg		℮ 
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INSTRUCTION MANUAL
LOW SPEED JUICER RKS-3015

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Carefully read this manual before using this appliance.
Ensure that you know how the appliance functions and how to operate it.
Maintain the appliance in accordance with the instructions to ensure that it functions properly.
Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction ma-
nual must be supplied with it.
The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident pre-
vention measures must always be used. 
No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any 
other improper use or mishandling.
Do not use this appliance if it has been dropped or damaged in any way, or if the    supply cord is damaged.

PACKAGE CONTENTS
1	x	Low	Speed	Juicer	
1	x	Instruction	Manual
1	x	1	L	Juicer	Cup
1	x	1	L	Pulp	Tank	
1	x	Cleaning	Brush

Confirm all parts before disposing of carton. Safely dispose of all plastic bags and other packaging  
components. They may be potentially dangerous to children.

GENERAL AND ELECTRICAL SAFETY
When using electric appliances always observe safety regulations where applicable to reduce the risk  
of fire, electric shock and personal injury. 
Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate. 

Supply Cord and Plug
Always unplug from mains supply when not in use. Do not abuse or damage the power cord. If the  
supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qu-
alified person in order to avoid a hazard. 

Double Insulation Safety
This appliance is double insulated for your protection. Do not attempt to repair a double insulated  
appliance.

Supervision
This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have 
been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.
Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are at least 8 years of age 
and are supervised by an adult.

UK
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Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years of age.
Keep your children safe: do not leave any parts of the packaging readily accessible
(i.e. plastic bags, cardboard boxes, polystyrene inserts, etc.).
• WARNING! Never let children play with plastic film or bags. Choking/asphyxiation hazard!

Fig. 1

WATER
Do	not	 immerse	 appliance	 in	water	 or	 supply	 cord	 in	water.	 
Do	not	use	with	wet	hands	or	use	in	damp	situations.

USE AND ENVIRONMENT
Do	 not	 use	 outdoors.	 Do	 not	 use	 directly	 below	 a	 socket	
outlet.	This	appliance	is	not	intended	to	be	operated	by	means	
of	 an	 external	 timer	 or	 separate	 remote-control	 system.	This	
appliance	is	designed	exclusively	for	private,	domestic	use	and	
is	not	suitable	for	commercial	or	industrial	use.	Do	not	use	this	
appliance	for	anything	other	than	its	intended	use.	Only	use	the	
appliance	on	a	stable,	level,	heat-resistant	surface.

INJURY PRECAUTION

WARNING: Potential injury from misuse! Avoid 
contact with all moving parts. Switch off the ap-
pliance and disconnect from supply before chan-
ging accessories or approaching parts that move 
in use. 

DAMAGED OR DROPPED
Always	 inspect	 your	 appliance	 before	 use.	 Check	 parts	 are	
correctly	 attached.	 Do	 not	 use	 this	 appliance	 if	 it	 has	 been	
damaged,	dropped,	 left	outdoors	or	dropped	 in	water.	Return	
it	to	an	authorised	service	dealer	for	examination	and	repair.

BEFORE FIRST USE
Carefully	wipe	the	exterior	of	the	appliance	to	remove	any	dust	
that	may	have	accumulated.	Dry	with	a	dry	towel.	Do	not	use	
harsh	 abrasive	 cleaners.	Remove	 any	 label	 or	 stickers.	Wash	
the	 accessories	 in	 warm	 soapy	 water,	 dry	 with	 a	 dry	 towel.	 
Do	not	immerse	the	supply	cord	or	motor	part	of	this	appliance	
in	water	or	any	other	liquids.
This	appliance	has	a	built-in	safety	lock;	this	feature	ensures	that	
you	can	only	switch	on	the	appliance	if	you	have	assembled	the	
juicer	correctly	on	the	motor	unit.	When	assembled	correctly,	
the	built-in	safety	lock	will	be	unlocked.

ASSEMBLING THE JUICER
Before	you	assemble	the	juicer,	ensure	that	the	power	cord	is	
unplugged.
1.	Pusher
2.	Food	Chute
3.	Lid
4.	Auger
5.	Filter
6.	Auto	cleannng	brush

7.	Juice	bowl
8.	Juice	spout
9.	Pulp	bowl

GETTING TO KNOW YOUR SLOW JUICER
Before	using	your	new	appliance	for	the	first	 time,	it	 is	most	
important	 that	 you	 read	 and	 follow	 the	 instructions	 in	 this	
booklet,	even	if	you	feel	you	are	quite	familiar	with	this	type	
of	appliance.
For	 future	 reference	 find	 a	 safe	 place	 to	 keep	 this	 booklet	
handy.	Attention	is	particularly	drawn	to	the	section	“Important	
Safeguards”.
This	appliance	has	been	designed	 to	operate	 from	a	standard	
domestic	 power	 outlet.	 It	 is	 not	 intended	 for	 industrial	 
or	commercial	use.

BEFORE FIRST USE
Carefully	wipe	the	exterior	of	the	appliance	to	remove	any	dust	
that	may	have	accumulated.	Dry	with	a	dry	towel.	Do	not	use	
harsh	 abrasive	 cleaners.	Remove	 any	 label	 or	 stickers.	Wash	
the	 accessories	 in	 warm	 soapy	 water,	 dry	 with	 a	 dry	 towel.	 
Do	not	immerse	the	supply	cord	or	motor	part	of	this	appliance	
in	water	or	any	other	liquids.
Wash	 the	 juicing	 bowl,	 strainer,	 strainer	 holder,	 auger,	 food	
pusher,	juice	cup	and	pulp	cup	in	warm	soapy	water	with	a	soft	
cloth	or	nylon	brush.	Rinse	and	dry	thoroughly.	

Note: These parts are not dishwasher safe.
This	appliance	has	a	built-in	safety	lock;	this	feature	ensures	that	
you	can	only	switch	on	the	appliance	if	you	have	assembled	the	
juicer	correctly	on	the	motor	unit.	When	assembled	correctly,	
the	built-in	safety	lock	will	be	unlocked.

Assembling the Juicer
Before	 you	 assemble	 the	 juicer,	 ensure	 that	 the	 power	 cord	 
is	unplugged.
1.			 	Place	 the	 motor	 base	 on	 a	 flat	 dry	 surface	 such	 as	 

a counter-top.
2.			 	Underneath	 the	 juice	bowl	 is	 the	pulp	extraction	silicon,	

which	 is	 used	 to	 remove	 the	pulp	 from	 the	 spout	 of	 the	
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juicing	bowl.	Ensure	that	the	silicon	is	firmly	inserted	into	
the	whole.	(see	fig.1)

3.			 	Place	the	juicing	bowl	on	top	of	the	motor	base	ensuring	
the	3	holes	of	the	juice	bowl	align	with	the	3	screens	on	the	
motor	base,	align	the	triangle	mark	of	the	juice	bowl	with	
the	triangle	mark	on	the	motor	base,	press	down	the	juice	
bowl	and	rotate	in	a	clockwise	direction,	then	lock	it	into	
position.	(see	Fig.	2)

4.				Assemble	the	strainer	into	the	strainer	holder,	 then	place	
this	assembled	in	to	the	juicing	bowl.	(see	Fig.	3)

5.			 	Note	that	the	triangle	mark	on	the	strainer	needs	to	align	
with	the	triangle	mark	on	the	juicing	bowl.	Ensure	that	the	
strainer	is	completely	pushed	down.	(see	Fig.	4)

6.			 	Place	the	Auger	into	the	strainer.	Ensure	that	the	Auger	is	
in	position	by	pressing	down	on	it,	and	feeling	the	Auger	
click	into	place.	(see	Fig.	5)

7.			 	Place	 the	Hopper	onto	 the	 juice	bowl.	Align	 the	 triangle	
mark	 on	 the	 Hopper	 with	 the	 triangle	 mark	 on	 the	
juice	 bowl	 and	 turn	 it	 clockwise	 to	 the	 locked	 position.	 
The	Hopper	will	click	into	position.	(see	Fig.	6)

8.		 Place	the	food	pusher	into	the	hopper.
9.		 	Place	the	pulp	cup	so	it	fits	in	position	on	the	left	hand	side	

of	the	juicer’s	main	body.																				
10.		Place	the	juice	cup	under	the	Juicer	spout.																														
11.		 	Slide	the	food	pusher	down	the	food	chute.	The	pusher	can	

only	fit	one	way.

IMPORTANT: If the Juice bowl and lid are not 
correctly assembled, the Juicer will not operate. 
This is a safety feature.

USING YOUR JUICER
1.		 Clean	fruit	and	vegetables	thoroughly,	ready	for	juicing.
2.		 	If	 juicing	 fruit	 with	 stones	 or	 hard	 seeds,	 pit	 the	 fruit.	

Remove	 any	 hard	 inedible	 skins,	 i.e.	 skin	 of	 melons,	
pineapples	and	mangoes	prior	to	juicing.	

	 	If	 citrus	 fruits	 are	 being	 used,	 remove	 the	 skin	 prior	 
to	juicing.

3.		 	If	pieces	of	fruit	or	vegetables	are	very	large,	chop	them	 
to	a	size	that	will	fit	down	the	juicer’s	food	chute.

4.		 	Ensure	the	safety	clamps	are	locked	in	position	on	top	of	
the	juicer	lid.

5.		 Turn	the	control	switch	To	On	to	juice	fruits.
6.		 	Press	 the	 food	 pusher	 slowly	 down	 until	 all	 fruit	 or	

vegetables	have	gone	through	the	juicer.	Do	not	press	the	
food	pusher	rapidly	as	the	juicer	will	not	be	as	effective.

7.   CAUTION: do not put your hand or any other 
object in the food chute during operation.

8.				The	 juice	 from	 the	 fruit	 and/or	 vegetables	 will	 flow	
directly	into	the	juice	cup	and	the	pulp	will	be	collected	
in	the	pulp	bin.

9.			When	juicing	is	complete,	ensure	that	the	juicer’s	control	
switch	is	set	to	the	OFF	position,	the	power	is	turned	off	
at	the	outlet	and	the	juicer	is	unplugged.	It	is	now	safe	to	
disassemble	the	unit.

10.		If	 the	 Juice	Bowl	 is	 stuck	 and	 does	 not	 detach	 from	 the	
base,	Press	the	reverse	button	“R”	for	3-5	seconds.	Repeat	
this	process	2-3	times.	Then	push	the	bowl	upward	while	
turning.

11.	The	strainer	is	equipped	with	an	auto-cleaning	brush.
12.			Allowed	 time	 of	 continuous	 work	 of	 the	 juicer	 –	 10	

minutes.	Required	break	before	following	use	of	the	juicer	
–	1	minute.

DISASSEMBLE YOUR JUICER
1.		Ensure	 the	 juicer	 is	 turned	 off	 and	 the	 power	 cord	 is	
unplugged	from	the	power	outlet.	(see	Fig.	7)

2.	Remove	the	pulp	tank	and	juice	cup.
3.		Remove	the	hopper	by	turning	it	to	the	open	position	(anti-
clockwise).	(see	Fig.	8)
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4.		The	 juice	 bowl,	 auger,	 strainer	 and	 strainer	 holder	 can	 all	
be	removed	together.	Grip	the	juice	bowl	and	turn	it	to	the	
open	 position	 (anti-clockwise)	 slightly,	 it	will	 click	 out	 of	
position.	This	is	a	very	small	movement.	The	juicing	bowl	
and	 all	 the	 internals	 can	 now	be	 lifted	 off	 the	motor	 base	
for	cleaning.

TIPS FOR JUICING
Cut	food	items	into	small	pieces	for	optimal	extraction.
Do	not	place	ice	or	frozen	fruit	into	the	juicer.	Do	not	push	the	
food	down	with	excessive	force.	The	food	pusher	is	designed	to	
gently	push	food	down	the	chute	if	food	becomes	stuck.
Insert	 food	 at	 a	 regular	 speed,	 allowing	 all	 the	 pulp	 to	 be	
extracted.	For	maximum	efficiency,	do	not	rush	this	process.
When	juicing	leafy	greens	or	wheat	grass,	it	is	suggested	that	
you	 mix	 it	 with	 fruits	 or	 other	 hard	 vegetables	 for	 optimal	
results.	 Juice	 nuts	 only	 with	 other	 foods	 such	 as	 soaked	
soybeans	or	liquids.	
The	juice	from	fresh	fruit	and	vegetables	is	high	in	nutritional	
content.	Juice	from	fresh	fruit	and	vegetables	is	an	important	
part	of	a	balanced	diet.
When	selecting	fruit	and	vegetables	for	juicing,	always	select	
fresh	and	well	 ripened	specimens.	Fresh	 fruit	 and	vegetables	
carry	more	flavour	and	 juice	 than	 those	 that	are	not	properly	
ripened.	Juice	is	best	consumed	when	freshly	made	as	this	is	
when	its	vitamin	and	mineral	content	is	highest.
Your	juicer	can	handle	most	varieties	of	fruit	and	vegetables.	 
If	 using	 fruit	 with	 hard,	 inedible	 skin	 (i.e.	 watermelons,	
pineapple,	mangoes	etc.)	always	peel	the	skin	before	placing	in	
the	juicer.	The	skin	of	citrus	fruit	should	also	be	removed	before	
fruit	is	placed	in	the	juicer.	For	better	tasting	citrus	juice,	also	
remove	the	inner	white	peel	from	the	fruit.	Fruits	with	stones	
or	hard	seeds	(i.e.	mangoes,	nectarines,	apricots,	and	cherries)	
should	be	pitted	before	juicing.	A	small	amount	of	lemon	can	
be	added	to	apple	juice	to	prevent	the	juice	browning.	
The	 juicer	 is	 not	 suitable	 for	 juicing	 very	 hard	 and	 starchy	
fruits	 or	 vegetables	 such	 as	 sugar	 cane.	 When	 juicing	 fruit	

and	 vegetables	 of	 different	 consistency	 it	 may	 help	 to	 juice	
different	combinations,	 i.e.	 juice	soft	 fruit	first,	 (i.e.	oranges)	
then	 follow	 with	 hard	 fruit	 (i.e.	 apples).	 This	 will	 help	 you	
achieve	maximum
juice	 extraction.	 If	 juicing	 herbs	 or	 leafy	 vegetables,	 wrap	
them	together	to	form	a	bundle	before	placing	in	the	juicer	or	
combine	them	with	other	ingredients	on	low	speed.	

NOTE: The juicer will only function correctly if 
all parts have been assembled correctly, the hop-
per is in position.

MAINTENANCE
Regular	maintenance	of	your	appliance	will	keep	it	safe	and	in	
proper	operational	order.

BEFORE CLEANING
When	 not	 in	 use	 or	 before	 cleaning,	 always	 disconnect	 the	
appliance	from	the	mains	supply.

CLEANING
Always	 ensure	 that	 the	 juicer	 is	 turned	 off	 and	 the	 power	
cord	 is	 unplugged	 from	 the	 power	 outlet	 before	 cleaning,	
disassembling	or	assembling	and	storing	the	appliance.
1.		Immediately	after	each	use,	use	the	nylon	brush	to	thoroughly	
clean	the	fine	mesh	holes	of	the	strainer.	Brush	the	inside	of	
the	strainer	under	running	water,	holding	it	up	towards	the	
light	to	ensure	the	fine	mesh	holes	are	not	blocked.

2.		Use	the	filter	brush	provided	with	the	juicer.	This	brush	has	
been	specially	designed	to	clean	the	strainer.	Simply	place	the	
strainer	 inside	 the	 brush	 and	 under	 running	water	 twist	 the	
brush	left	and	right	to	remove	the	pulp	from	the	strainer.	You	
will	need	to	use	the	small	brush	provided	to	clean	the	inside	
of	the	strainer,	this	should	also	be	done	under	running	water.

If	the	holes	are	blocked,	soak	the	filter	basket	in	hot	water	with	
10%	lemon	juice	to	loosen	the	blocked	holes.

Tips:
If the strainer cannot be cleaned immediately 
after use, soak the filter basket in hot soapy wa-
ter immediately after juicing is complete. If pulp 
is left to dry on the strainer, it may clog the fine 
mesh holes, thereby lessening the effectiveness 
of the juicer. Do not soak the strainer in bleach.
3.		Wash	 the	 juice	 bowl,	 auger,	 strainer	 holder,	 pulp	 cup	 and	
juicing	cup	in	warm	soapy	water	with	the	small	nylon	brush	
or	a	soft	cloth.	Rinse	and	dry	thoroughly.

Note: Do not put the Juicer main base in the di-
shwasher. 
All removable accessories can be put into dishwa-
sher.

Fig. 8

Fig. 7
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Tips:
Discoloration of the plastic parts may occur with 
brightly colored fruit and vegetables. To help pre-
vent this, wash parts immediately after use. If di-
scoloration does occur, the plastic
parts can be soaked in 10% lemon juice and wa-
ter or they can be cleaned with a non abrasive cle-
aner. Do not soak the filter basket in bleach. Do 
not soak the motor base.
4.		Wipe	 the	 motor	 base	 with	 a	 soft	 damp	 cloth	 and	 dry	
thoroughly.	Do	not	use	 abrasive	 scouring	pads	or	 cleaners	
when	 cleaning	 the	 motor	 base	 as	 these	 may	 scratch	 the	
surface.	Wipe	any	excess	food	particles	from	the	power	cord.

DAMAGE CHECK
Always	check	that	the	appliance	is	in	good	working	order	and	
that	 all	 removable	 parts	 are	 secure.	Check	 the	 power	 supply	
cord	and	plug	regularly	for	cuts	or	damage.

STORE IN A SAFE PLACE
When	not	in	use	store	your	appliance	and	all	its	accessories	and	
instruction	manual	in	a	safe	and	dry	place.

SPECIFICATION:
Power	supply:	220-240	V~	/	50-60	Hz
Power	consumption:	400	W
Level	of	noise:	65	dB(A)

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	 or	 packaging	 indicates	 that	 the	 device	
cannot	 be	 treated	 as	 general	 household	 waste	 and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.
Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

Weight:	5.55	kg	℮
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