Wyciskarka Wolnoobrotowa Sonoro

Wprowadzenie
1 Informacje i ostrzeżenia

Spis treści
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Zawartość opakowania

Komora wsadowa

Wałek ślimakowy

Misa do soków

Korpus główny

Pojemnik na pulpę

Sitko do sorbetów

Sito do soków

Szczotki obrotowe

Szczotka do czyszczenia

Pojemnik na sok

Misa do sorbetów

Popychacz
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Instrukcja montażu

1. Dociskamy misę do
korpusu i przekręcamy
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aż do zablokowania.

2. Do misy wkładamy szczotki tak
aby ząbki u ich podstawy
zazębiły się z trybikiem wewnątrz
misy.

3. Wewnątrz szczotek
umieszczamy sito do soków
pamiętając aby trafiło w
odpowiednią szczelinę w
misie.

5. Komorę wsadową umieszczamy na wałku wystającą częścią na miejscu który wskazuje strzałka i
przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

Uwaga:
Nie uruchamiaj urządzenia przed zamontowaniem wszystkich części zgodnie z instrukcją.
Nie użytkuj urządzenia jednorazowo dłużej niż 20 minut aby nie uszkodzić silnika.

4. Do sita wkładamy
wałek ślimakowy
umieszczając go na
głównym trzpieniu
wystającym z korpusu.
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Uruchomienie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
2. Umieść pojemnik na sok pod wylotem
dyszy do soku oraz pojemnik na pulpę
pod wylotem dyszy do pulpy.
3. Uruchom urządzenie:
ON – Włącznik
<< – Obrót w drugą stronę*
4. Wrzuć do komory wsadowej owoc lub
warzywo z którego chcesz uzyskać sok.
W razie problemów można popchnąć
produkty za pomocą popychacza.
Nie zalecamy wkładania do urządzenia produktów silnie
zmrożonych, zbyt twardych lub jakichkolwiek innych
sztucznych produktów które mogą spowodować
uszkodzenie ślimaka.

* Obrotu wstecznego używaj wyłącznie w momencie zablokowania ślimaka lub innej nieprzewidzianej blokady.

5

Czyszczenie urządzenia

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
2. Zdemontuj wszystkie części urządzenia w odwrotnej kolejności do montażu.
3. Użyj szczoteczki aby oczyścić części pod bieżącą wodą z większych elementów.
4. Użyj wilgotnej ściereczki aby przetrzeć korpus urządzenia. Pamiętaj aby nie dostała się
do środka woda.
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Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:
Częstotliwość:
Moc:
Silnik:
Maksymalny, jednorazowy czas pracy:
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L.p.

AC220-240V
50/60Hz
150W
AC 37RPM
20 minut

Adnotacje napraw gwarancyjnych

Data
przyjęcia

Data
naprawy

Opinia serwisu

www.sonoro.pl
Importer:
BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK
Wysockiego 41/6
42-218 CZĘSTOCHOWA
Wykonano w P.R.C.

Podpis
wykonującego
naprawę

