
Prémiový
komerční odšťavňovač

NÁVOD K OBSLUZE
Po přečtení návod uschovejte na vhodné místo pro 
budoucí použití. 

www.sana.cz

P R O D U C T S
®

The Future Of Your Healthy Kitchen

S
A
N
A
.M
5
6
.1-
16
0
8
24
M



OBSAH

Před prvním použitím si nejprve pečlivě přečtěte instrukce. 

Důležité bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
Díly a příslušenství
Sestavení přístroje
Provoz přístroje
Rady k provozu  
Rady k surovinám
Příprava surovin
Rozložení a čištění přístroje
Čištění silikonových částí
Jak používat otočný kartáč
Jak používat homogenizační pouzdro
Jak používat hrubé síto
Jak používat síto na smoothies
Řešení problémů 
Specifikace

3
6
8

10
12
14
15
16
20
22
23
24
26
28
30
32

3

Read all instructions. 

To protect against risk of electrical shock do not put motor or 
body of unit in water or other liquid. 

Close supervision is necessary when any appliance is used by 
or near children. 

Unplug from outlet when not in use, before putting on or 
taking off parts, and before cleaning. 

Avoid contacting moving parts. 

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug 
or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged 
in any manner. Return appliance to the nearest authorized 
service facility for examination, repair or electrical or
mechanical adjustment. 

The use of attachments not recommended or sold by the 
manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

Do not use outdoors. 

Do not let cord hang over edge of table or counter. 

Always make sure juicer cover is clamped securely in place 
before motor is turned on. Do not unfasten clamps while 
juicer is in operation. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed including the following: 

IMPORTANT SAFEGUARDS
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1. Přečtěte si veškeré pokyny.
2. Nikdy neponořujte motor nebo tělo zařízení do vody nebo

jiné kapaliny. Hrozí riziko úrazu či vzniku požáru.
3. Pohybují-li se během odšťavňování v blízkosti přístroje děti,

je nutný pečlivý dohled dospělé osoby.
4. Pokud se chystáte přístroj čistit, rozložit či sestavit nebo

pokud jej nebudete delší dobu používat, přístroj vždy nejprve
vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

5. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
6. Pokud zjistíte závadu na přívodním kabelu, přístroj funguje

nesprávně nebo došlo k jeho upuštění na zem, přístroj
nezapínejte. Vyhledejte pomoc autorizovaného servisu nebo
kontaktujte prodejce.

7. Použitím jiných než originálních náhradních dílů nebo
příslušenství doporučeného výrobcem může dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

8. Přístroj nepoužívejte venku.
9. Nikdy nenechávejte viset přívodní kabel přes hranu stolu nebo

kuchyňské desky.

Pro používání přístroje platí všeobecné bezpečnostní pokyny 
pro zacházení s elektrickými spotřebiči. Dodržovat je třeba 
zejména následující zásady: 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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10. Před zapnutím přístroje se vždy ujistěte, že násypka je správně
nasazena. Během provozu ji nikdy nesundávejte.

11. Po ukončení odšťavňování přístroj vypněte. Vždy vyčkejte, než
se motor zcela zastaví. Poté můžete přístroj začít rozkládat.

12. Přístroj nepoužívejte, pokud je odšťavňovací síto poškozené.

13. Přístroj žádným způsobem neupravujte.
14. V průběhu odšťavňování do přístroje nikdy nestrkejte prsty

ani jiné předměty. Pokud suroviny ucpou plnicí hrdlo, použijte
pěchovací zátku nebo je zatlačte jiným kouskem ovoce či
zeleniny. Pokud tento postup nepomůže, přístroj vypněte,
rozeberte a vyjměte z něj zbytky surovin.

15. Pokud je součástí balení samostatná nádoba na drť, při
odšťavňování ji vždy použijte.

16. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než které jsou uvedeny
v tomto návodu.

17. Motor přístroje je uzpůsoben k provozu až 24 hodin bez
přestávky.

18. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí
mladších 8 let) se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní
schopností. Pokud přístroj používají nebo je používán
v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dozor. Osoby
neseznámené s jeho použitím vždy předem seznamte. Přístroj
není určen dětem na hraní.  Čištění ani údržbu zařízení nesmí
provádět děti bez dozoru.

19. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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If the appliance is given as a gift, please include the manual 
with the product.
Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting 
cover is damaged or has visible cracks.
Switch off the appliance and disconnect from supply before 
changing accessories or approaching parts that move in use
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons(including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Be sure to turn switch to OFF position after each use of 
your juicer.  Make sure the motor stops completely before 
disassembling.
Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
Please do not alter the appliance in anyway.  
Do not put your fingers or other objects into the juicer 
opening while it is in operation. If food becomes lodged 
in opening, use food pusher or another piece of fruit or 
vegetable to push it down. When this method is not possible 
turn the motor off and disassemble juicer to remove the 
remaining food.
When a separable pulp container is provided, Do not operate 
without the pulp container in place.
Do not use the appliance for anything other than its intended 
purpose as described in the manual. 
The appliance should be used for limited period of time.
This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.
Save the instruction manual for future reference.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

IMPORTANT SAFEGUARDS
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20. Pokud přístroj dáváte jako dar, nezapomeňte přibalit návod
k obsluze.

21. Přístroj nepoužívejte, pokud jsou odšťavňovací síto nebo
násypka poškozeny nebo jsou na těchto částech
viditelné praskliny.

22. Před výměnou příslušenství nebo manipulací s díly, které
se za provozu pohybují, vždy nejprve přístroj vypněte
a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

23. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem,
autorizovaným servisem nebo jiným kvalifikovaným
odborníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

24. Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
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Následující opatření zajišťují bezpečnost uživatele. Pečlivě si veškerá bezpečnostní opatření 
přečtěte a k provozu přístroje přistupujte s ohledem na ně.

Varování:  Varuje před rizikem smrti či vážných zranění.
Pozor:        Varuje před rizikem zranění nebo poškození přístroje.

Zakázáno
Postupujte dle instrukcí

Odpojte ze zásuvky
Nerozkládejte

Je nutné přijmout opatření
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Během provozu nezapojujte více napájecích kabelů do jedné zásuvky.
→ Může dojít k výbuchu či požáru.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Napájecí kabel čistěte pouze suchým hadříkem. 
→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.

Nenechte přístroj spadnout a nepoužívejte hrubou sílu.  
→ Může dojít k poškození nebo zničení přístroje.

Napájecí kabel nikdy neodpojujte taháním za samotný kabel.
→ Může dojít k poškození napájecího kabelu či úrazu elektrickým 

proudem.

Během odšťavňování nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do 
plnicího hrdla přístroje.
→ Může dojít k úrazu.

Nenechávejte přístroj bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, 
odpojte napájecí kabel ze zásuvky.   
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SAFETY WARNING

Do not repair, disassemble the base, or customize the appliance. 
→ The appliance may not operate properly causing fire,

electrical shock or injury.

Do not put the parts in the dishwasher or extremely hot water. 
→The parts may wear faster.

Do not use the appliance on an uneven surface. 
→It may cause a malfunction if the appliance tips over.

To protect the power cord, please do not aggressively bend or put 
heavy object on top of the power cord.
→It may cause short circuit or even fire.

Keep away from children and store the appliance in a safe place.
→It may cause injury.

Please do not store or operate the appliance near any heating 
appliance.
→ The appliance may become discolored or deformed.

Do not use any hazardous chemical to clean the appliance or 
flammable sprays near the appliance.
→It may change the color of the appliance or could result in a fire.

Operating the juicer without ingredients can cause damage to the 
screw. 
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The following precaution is provided to ensure the safety of the user. Please carefully read  
through the precautions and exercise a degree of care when using the appliance.

Warning  :  Warns risk of death of severe injuries.
Caution   :  Warns risk of injuries or appliance damage.

Prohibited
Follow instruction

Unplug from the outlet
Do not disassemble

Must take action
Be cautious of electric shock

SAFETY WARNING

Do not plug multiple power cords on a single outlet during operation.
→ It may cause an explosion or fire.

Do not touch the power cord with wet hands.
→ It may cause electrical shock.

Use a dry towel to clean the power cord if it is dirty or wet.
→It may cause electrical shock or fire.

Do not drop the appliance nor inflict strong force to the appliance.
→It may damage or break the appliance.

Do not unplug by pulling off the power cord cable.
→It may damage the power cord and cause electrical shock.

Do not put your finger or other objects into the feeding tube while it 
is in operation.
→It may cause injury.

Do not leave the appliance unattended. Unplug the power cord from 
the outlet when not in use.

7

The following precaution is provided to ensure the safety of the user. Please carefully read 
through the precautions and exercise a degree of care when using the appliance.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přístroj neopravujte, nerozebírejte motorovou základnu ani do něj 
jinak nezasahujte. 
→ Přístroj nemusí správně fungovat a může dojít ke zkratu, požáru 

či zranění. 

Části přístroje nedávejte do myčky na nádobí či horké vody. 
→ Dochází tak k rychlému opotřebení jednotlivých částí přístroje.

Nepoužívejte přístroj na nerovném povrchu. 
→ Pokud se přístroj převrhne, může dojít k jeho poškození.

Napájecí kabel neohýbejte silou a nepokládejte na něj těžké 
předměty.
→ Může dojít ke zkratu či dokonce požáru.

Udržujte přístroj mimo dosah dětí a uchovávejte jej na bezpečném 
místě. 
→ Může dojít k úrazu.

Neuchovávejte ani neobsluhujte přístroj v blízkosti topných těles.
→ Může dojít ke změně barvy či deformaci přístroje.

K čištění přístroje nepoužívejte žádné nebezpečné chemikálie nebo 
hořlavé spreje.
→ Může dojít ke změně barvy přístroje nebo ke vzniku požáru.

Nepouštějte přístroj naprázdno bez surovin ke zpracování, může
dojít k poškození přístroje.  
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DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. Odšťavňovací
komora

4. Zátka výpusti šťávy

5. Motorová základna

11. Čisticí kartáček 12. Otočný kartáč

9. Lisovací šnek

13. Kulatý kartáček

7. Držák stěrek 8. Odšťavňovací síto

*Výrobky zobrazené v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečného produktu. 

6. Nádoba na drť3. Nádoba
na šťávu

1. Násypka

Plnicí nádoba

Plnicí hrdlo

10. Pěchovací zátka

9

Align the red dots on each part and
assemble in the order shown. Once
assembled, turn the drum lid clockwise
to close.

STEP 1
Drum Set Assembly

STEP 2
Drum Set and Body Assembly

+

+

+

+

+

+ Place the drum lid on the juicing bowl.
Align the down arrow on the drum lid
with the OPEN mark on the body and
turn to the  CLOSE position.

* The products illustrated in this booklet may vary slightly from the actual product.

▼
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PARTS

2. Juicing Bowl

4. Smart Cap

5. Body

11. Cleaning Brush 12. Rotating Brush

9. Juicing Screw

13.  Round Brush

7. Rotation Wiper 8. Strainer

* The products illustrated in this booklet may vary slightly from the actual product. 

6. Pulp Cup3. Juice Cup

1. Feeding Tube

Feeding basket

Feeding tube

10. Pusher

9

Zarovnejte červené tečky       na jednotlivých
dílech a sestavte je v uvedeném pořadí. 
Po sestavení odšťavňovací komory, 
držáku stěrek, odšťavňovacího síta 
a lisovacího šneku nasaďte násypku tak, 
aby červená tečka  OPEN byla 
zarovnaná s červenou tečkou  na
odšťavňovací komoře. Poté zajistěte 
násypku otočením po směru hodinových 
ručiček. 

KROK 1
Sestavení lisovacího ústrojí

KROK 2
Nasazení lisovacího ústrojí na motorovou 
základnu

+

+

+

+

+

+

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na 
motorovou základnu tak, aby byl 
symbol šipky na násypce       zarovnaný 
se symbolem šipky na motorové 
základně      . 

*Výrobky zobrazené v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečného produktu. 

▼

▼
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SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

Lisovací šnek musí zapadnout do správné 
polohy, v opačném případě nebude možné 
nasadit násypku.

Poznámka  |

KROK 1 Sestavení lisovacího ústrojí

Lisovací šnek vložte do síta. Zatlačte na něj      
a otáčejte jím, dokud nezapadne na své místo.

Umístěte násypku na odšťavňovací komoru 
tak, aby červená tečka ● na násypce byla 
zarovnaná s červenou tečkou ● na 
odšťavňovací komoře. Poté zajistěte otočením 
po směru hodinových ručiček tak, aby 
červená tečka ● na odšťavňovací komoře
byla zarovnaná se symbolem    CLOSE 
(uzavřeno) na násypce..  

Před použitím 
zkontrolujte

• Před prvním použitím umyjte všechny části přístroje. 
• Ujistěte se, že jsou silikonové stěrky otočného držáku a silikonová těsnění 

správně nasazeny.

2

3

Nejprve vložte síto do držáku stěrek   
a poté oba díly zasuňte do odšťavňovací 
komory tak, aby červená tečka ● na sítu
byla zarovnaná s červenou tečkou ● na 
odšťavňovací komoře.

1

11

STEP 2 Drum Set and Body Assembly

4 6 Place the pulp cup under the pulp
spout and place the juice cup under the
juice spout as shown in the illustration.

Place the drum lid on the juicing bowl.
Align the down arrow on the drum
lid with the OPEN mark on the body
and turn to the CLOSE position.

Open

Close

Open/Close mark on the drum set.5For easy assembly hold the drum lid
by grabbing the feeding tube and turn
clockwise as shown in  the illustration.

TIP

Note   | The juicer will not operate if the down arrow
on the drum lid is not completely aligned

with the CLOSE mark on the body.
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HOW TO ASSEMBLE

The juicing screw needs to be locked in 
place in order to close the drum lid.

Note   |

STEP 1 Drum Set Assembly

Place the juicing screw into the strainer. 
Turn and press down on it until it clicks into
place.

Place the drum lid onto the juicing bowl 
aligning the red dot ● on the drum lid with 
the red dot ● on the juicing bowl. Turn 
clockwise to close, aligning the red dot ●
on the drum lid with the close mark   . 

Check Before
Operating

• Wash the parts before first use.
• Ensure that scrapers of rotation wiper and silicone ring of 

strainer are assembled properly.

2

3

Assemble the strainer into the rotation 
wiper then place this assembly in to the 
juicing bowl ensuring the red dot ● on 
the strainer is aligned with the red dot ●
on the juicing bowl.

1

11

KROK 2 Nasazení lisovacího ústrojí na motorovou základnu

4
6 Umístěte nádobu na drť pod vývod drtě  

a nádobu na šťávu pod výpust šťávy, jak 
je ukázáno na obrázku. 

Otevřeno

Uzavřeno

Symbol otevřeno/uzavřeno na násypce 
a motorové základně

5Pro snadnější sestavení držte násypku
za plnicí hrdlo a otočte jí po směru 
hodinových ručiček dle obrázku.

TIP

Poznámka  |  Odšťavňovač nebude fungovat, pokud 
šipka       na násypce není zarovnána se 
šipkou        na motorové základně.

▼

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na 
motorovou základnu tak, aby byl 
symbol šipky na násypce       zarovnaný 
se symbolem šipky na motorové 
základně      . 

▼

▼



12

PROVOZ PŘÍSTROJE

Připravte si suroviny a poté zapojte napájecí kabel přístroje do zásuvky. 

Pokud se odšťavňovač v průběhu zpracování zastaví:

Přepněte tlačítko do polohy O (VYPNUTO) a poté 
podržte tlačítko v poloze REV (ZPĚTNÝ CHOD), dokud 
se suroviny neuvolní.  
Dle potřeby tento proces opakujte: REV - O - FWD 
(ZPĚTNÝ CHOD - VYPNUTO - NORMÁLNÍ CHOD).

FWD (NORMÁLNÍ CHOD): Vtahuje
suroviny směrem dolů. 
O (VYPNUTO) Zastaví chod. 
REV (ZPĚTNÝ CHOD): Tlačí suroviny zpět 
nahoru.

▶ ▶ ▶

41 32

O (VYPNUTO) O (VYPNUTO)REV (ZPĚTNÝ CHOD) FWD (NORMÁLNÍ CHOD)

Poznámka   |

Poznámka   |

Poznámka   |

Pokud se suroviny zaseknou v samotném šneku a není možné sejmout násypku, přepněte 
tlačítko do polohy O (VYPNUTO).  Poté podržte tlačítko v poloze REV (ZPĚTNÝ CHOD), dokud se 
suroviny neuvolní.  Tento proces stále opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

·   Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.  
    Může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu či požáru.
·   Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do zásuvky.

· Normální chod: Odšťavňovač vtahuje suroviny  směrem dolů a pomalu je zpracovává. 
· Zpětný chod: Odšťavňovač vytlačuje suroviny zpět směrem nahoru, aby došlo 

k jejich uvolnění.
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Insert the ingredients into the feeding tube slowly piece by piece.
Note

Tip   |

Tip   |

Use the smart cap to make mixed juice, block juice from dripping,  
or rinse between different juices.

After juice and pulp have been completely extracted, switch the unit OFF.

TIP

Note

Note

Leafy vegetables

Soft Fruits & Vegetables

| (E.g. carrots, beets, & spinach)

| (E.g. apples, oranges & tomatoes)

Insert into
the feeding 

tube

Insert into 
the feeding 

basket

Smart Cap

·   Prepare ingredients for optimal extraction.
·   If large quantity of ingredients are put into the feeding tube, it can cause the juicer to stop.

Insert the ingredients slowly piece by piece.
· Remove hard seeds or pits in fruits. When juicing frozen fruits, completely thaw before juicing.

· Tough and fibrous ingredients:
Cut to 1/2-1 inches wide and 2 inches long.

· Fibrous leafy vegetables (celery, kale, collard greens, etc.): 
Cut the stems into 2 inches long and bundle up the leafy part as you 

    insert them into the juicer.

· Soft ingredients:  Cut ingredients into 1-4 pieces. Insert the prepared 
    ingredients into the feeding basket and push down the ingredient 
    with the basket lid to extract. 

·   Juicing with the smart cap closed creates various mixed juice creations with different fruits
    and vegetables, milk, banana, beans and other ingredients.
·   After juicing, close the smart cap to stop juice from dripping, especially when disassembling
    the juicing bowl off of the base.
·   When making different juices, quickly rinse any left over flavors by running a glass of water
    in the juicer with the smart cap closed.

· Leave the smart cap open when juicing ingredients that often creates foam during extraction.
    (e.g. apples, celery)
· Pay close attention when operating with the smart cap closed. Juice may overflow if the juice
  collected in the juicing bowl exceeds its capacity.

· If the remaining ingredients in the juicing bowl have not been extracted completely, the drum
   lid may not open easily.  (After each extraction, run the juicer for additional 30 seconds to let 
   the juicer extract the remaining pulp.)
 When the drum lid is stuck, press the REV - O - FWD(REVERSE - OFF - FORWARD) 

    button in the order, switching back and forth  2~3 times to dislodge.  
    Then place your hands on top of the drum lid and firmly press down as you simultaneously   
    turn the drum lid counter clockwise to open.
※Depending on the ingredients, pour water down the feeding tube to rinse out the interior

       of the juicing bowl and then try to take off the drum lid.

· Funkce ZPĚTNÝ CHOD funguje pouze, pokud tlačítko stisknete a držíte v poloze REV. 
· Před spuštěním zpětného chodu nejdříve přepněte tlačítko do polohy 

O (VYPNUTO) a počkejte, až se přístroj zcela zastaví. Poté tlačítko přepněte do
polohy REV. 
V této poloze tlačítko podržte po dobu 2-3 sekund a poté ho uvolněte. Dle 
potřeby opakujte.  
Před spuštěním funkce ZPĚTNÝ CHOD vždy počkejte, dokud se přístroj zcela 
nezastaví, aby se zabránilo případnému poškození.

· Pokud ani poté odšťavňovač nezačne pracovat, rozeberte jej a vyčistěte. 
· Pro spuštění odšťavňování přepněte tlačítko do polohy FWD (NORMÁLNÍ CHOD).

Pro spuštění odšťavňování přepněte tlačítko do polohy FWD 
(NORMÁLNÍ CHOD).
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HOW TO OPERATE

After preparing the ingredients, plug the power cord into a wall outlet.

Press the (FWD)FORWARD button to operate.

If the juicer stops during operation:

Switch the button to O(OFF) position then press and 
hold the REV(REVERSE) button until the ingredients 
become dislodged.
Repeat REW - O - FWD(REVERSE - OFF - FORWARD) 
as needed.

FWD(FORWARD) : Pulls down the food
O(OFF) : Stops the operation 
REV(REVERSE) : Pushes the food back up

▶ ▶ ▶

41 32

O(OFF) O(OFF)REV(REVERSE) FWD(FORWARD)

Note   |

Note   |

Note   |

If the ingredients become jammed in the screw and the drum lid does not open, press the O(OFF) 
button. Then press and hold the (FWD)REVERSE button until the ingredients become dislodged. 
Repeat REV - O - FWD (REVERSE - OFF - FORWARD) as often as needed to achieve the desired result.

·   Do not touch the power cord with wet hands. 
It may cause electrical shock, short-circuit, or fire.

·   Ensure the power cord is plugged into a power outlet.

·   Forward: Pulls down and slowly masticates the ingredients.
·   Reverse: Pushes the ingredients back up to dislodge them.

·   REV(REVERSE):  Pushes the ingredients back up to dislodge them.
The REV(REVERSE) button only works while holding down the switch.

·   Switch O(OFF) ensuring that the juicer comes to a complete stop. 
    Then press REVERSE.

Hold the REV(REVERSE) button for 2-3 seconds and release. Repeat as needed. 
    Let the juicer stop completely before using the REV(REVERSE) button to 
    prevent malfunction.
·   If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the parts before

operating the juicer again.
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Suroviny vkládejte pomalu vždy jeden kus po druhém. 

Tip      |

Tip      |

Jakmile suroviny zcela odšťavníte, přístroj vypněte.

TIP            

Listová a kořenová zelenina

Měkké ovoce a zelenina

| (např. mrkev, červená řepa a špenát)

| (např. jablko, pomeranč a rajčata)

Vložte do 
plnicího 

hrdla

Vložte do 
plnicí 

nádoby

Zátka

· Před zpracováním suroviny nakrájejte podle potřeby. 
· Pokud vložíte příliš velké množství surovin, přístroj může přestat pracovat. 

Suroviny vkládejte pomalu kousek po kousku.
· Z ovoce odstraňte tvrdé stopky či pecky. Při odšťavňování mraženého ovoce nechte

ovoce nejprve zcela rozmrazit.
Upozornění: mražené ovoce není pro odšťavňování příliš vhodné z důvodu nižšího obsahu 
vody, a tedy nižší výtěžnosti. Hodí se pouze jako doplňková surovina pro ozvláštnění chuti.

· Kořenová zelenina (mrkev, červená řepa)
Nakrájejte na 1-2,5 cm tlusté a 5 cm dlouhé kousky.

· Vláknitá listová zelenina (řapílatý celer, listy kapusty apod.): 
Stonky nakrájejte na 5 cm dlouhé kousky, listy vkládejte do přístroje 
srolované.

·   Měkké suroviny: Rozkrájejte na několik kousků dle velikosti plnicí 
nádoby. Připravené suroviny vkládejte do plnicí nádoby. Suroviny 
tlačte směrem dolů pomocí víka plnicí nádoby.  

· Jestliže nebyly suroviny zcela zpracovány, může dojít k zaseknutí násypky. Po každém 
odšťavňování proto nechte přístroj běžet ještě dalších 30 sekund, aby došlo ke zpracování 
zbývající drti.
Pokud nelze násypku povolit, opakujte 2-3x proces REV - O - FWD (ZPĚTNÝ CHOD - VYPNUTO - 
NORMÁLNÍ CHOD). Poté položte obě ruce na násypku, silně na ni zatlačte a současně jí otáčejte 
proti směru hodinových ručiček. 
※Pro snadnější uvolnění násypky můžete do plnicího hrdla nalít trochu vody a poté 
zkusit násypkou opět otočit.

Poznámka   |

Zátka výpusti šťávy slouží pro přípravu mixovaných nápojů, zabraňuje 
odkapávání šťávy při přenášení a manipulaci s přístrojem a umožňuje 

průběžné vyplachování odšťavňovací komory

Poznámka  |

Poznámka  |

· Pomocí zátky výpusti šťávy můžete vytvářet nejrůznější směsi ovocných a zeleninových šťáv.
· Zavřete-li zátku po odšťavňování, zabráníte tak případnému vytékání zbylé šťávy při manipulaci 

s přístrojem.
· Mezi odšťavňováním různých druhů surovin uzavřete zátku a nalijte do zapnutého přístroje 

čistou vodu. Nechte chvíli promíchat, poté zátku otevřete a nechte vodu vytéct. Lisovací ústrojí 
se pročistí a zabrání se tím míchání různých chutí v jednotlivých koktejlech. 

· Během odšťavňování některých surovin (např. jablko, celer) může vznikat pěna. V tom případě 
nechte zátku otevřenou.

· Pokud používáte přístroj se zavřenou zátkou, buďte při odšťavňování opatrní. Jestliže je 
odšťavňovací komora příliš naplněná, šťáva může začít přetékat.
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RADY K PROVOZU 

1. Pokud spustíte přístroj naprázdno bez surovin ke zpracování, může dojít k jeho
poškození.

2. K pěchování surovin nepoužívejte žádné kuchyňské nářadí či jiné předměty.
V žádném případě do plnicího hrdla nestrkejte prsty. Používejte výhradně pěchovací 
zátku, která je součástí balení. 

3. Během provozu nevkládejte do vývodu šťávy žádné předměty.
Cizí předměty by mohly v přístroji uvíznout nebo ho poškodit.

4. Do přístroje nevkládejte obiloviny, ovoce obsahující tvrdá semínka či pecky ani led. 
Tvrdé suroviny mohou poškodit díly odšťavňovače (např. odšťavňovací komoru, šnek či síto).

· Luštěniny a obiloviny nechte před odšťavňováním přes noc ve vodě nebo je uvařte.

· Ovoce obsahující tvrdá semínka či pecky (např. nektarinky, broskve, mango a třešně) před 
odšťavňováním vypeckujte. Měkká semínka (např. z melounu, jablek či hroznového vína) 
odstraňovat nemusíte. 

· Mražené ovoce obsahující malá semínka, jako je hroznové víno, nechte nejprve rozmrazit.
· Odšťavňování ledu a mražených surovin může vézt k poškození přístroje.

6. Nepoužívejte suroviny obsahující nadměrné množství rostlinného nebo živočišného
tuku. Nepoužívejte odšťavňovač na extrakci rostlinných tuků.
Rostlinné/živočišné tuky mohou zhoršit kvalitu odšťavňování či poškodit lisovací šnek. 

7. Nevkládejte do přístroje již jednou zpracovanou drť. Přístroj může přestat pracovat 
nebo může dojít k zaseknutí násypky.

8. Po zpracování surovin obsahující semínka, jako jsou hrozny, důkladně vyčistěte
spodní část lisovacího šneku. 
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TIPS ON INGREDIENTS

Peach, nectarines, apricot, plum, mango, etc.
Remove hard seeds from the ingredients 
before juicing.

Hard seeds

Pineapple, melon, mango, orange, etc.
Peel the skins from the ingredients before juicing.

Hard or 
inedible
skins

Frozen strawberry, blueberry, raspberry, etc.
Completely thaw frozen fruits before juicing.
Do not use ice.

Frozen
fruits or ice

Sesame seed, butter, margarine, etc.
Do not extract ingredients containing vegetable 
or animal oil. This can reduce performance and 
even damage the juicer.

Vegetable/ 
animal oil

Coconut, sugarcane, whole grains, etc.
Do not extract ingredients with no water 
content.

Others

The Slow Juicer is an innovative product that uses a patented 
slow-speed masticating technology to efficiently extract the juice 
from ingredients. The juicer is designed to obtain the best result from 
ingredients with firm composition and with high water content.
For best result, each ingredient should be prepared and extracted
depending on its characteristics and properties.

Experience the best quality juice by understanding each ingredient’s characteristics
and knowing the optimal way of handling the ingredients.

DO NOT put the following ingredients into the juicer: 

Juicer damage due to owner negligence or from not following the instructions in the owner’s manual 
will void the warranty service.
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TIPS ON OPERATION

1. Operating the juicer with an empty bowl can cause damage to the screw.

2. Do not put hand, utensil, tong, or other objects into the feeding tube other than the
provided pusher.

3. During operation, do not put spoon, spatula or other objects into the juice spout of
the juicing bowl.
If other object is put into the juice spout during operation, such materials can get stuck and 
damage the juicer parts.

4. Do not put dried whole grains, fruits with hard seeds or ice.
These may damage the juicer parts (e.g. juicing bowl, juicing screw, and strainer).

·   Beans or grains can be used if soaked overnight or boiled.

       (Do not use more than 500g per each session.)

   ·   Fruits with pits and hard seeds (e.g. nectarines, peaches, mangoes and cherries) must be pitted
       before juicing.

   · When using frozen fruits with small seeds such as grapes, completely thaw before inserting
       them into the juicer.

   · Use of ice in the juicer will decrease the product durability over time.

6. Do not use ingredients containing excessive amounts of vegetable oil or animal fat.
Do not use the juicer to extract vegetable oil from ingredients.
If vegetable/animal oil gets on the juicing screw, it may reduce performance and even damage
the part.

7. Do not reinsert the extracted pulp into the juicer. This can cause the juicer to stop
or cause the drum lid not to open.

8. After juicing ingredients with seeds like grapes, thoroughly clean all the crevices on
the bottom of the juicing screw. 
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RADY K SUROVINÁM

Broskev, nektarinka, meruňka, švestka, mango, 
apod. 
Před odšťavňováním  suroviny vypeckujte.

Pecky 

Ananas, meloun, mango, pomeranč, apod. 
Před odšťavňováním suroviny oloupejte.

Tuhá či 
nepoživatelná
slupka

Mražené jahody, borůvky, maliny, apod. 
Mražené suroviny nechte nejprve zcela rozmrazit. 
Do přístroje nikdy nevkládejte led. 

Mražené 
ovoce a led

Sezamová semínka, máslo, margarín, apod. 
Neodšťavňujte suroviny obsahující rostlinné či 
živočišné tuky. Může se tím snížit výkon nebo 
dokonce poškodit odšťavňovač. 

Rostlinné/
živočišné 
tuky

Kokos, cukrová třtina, obiloviny, apod. 
Neodšťavňujte suroviny obsahující minimální či 
žádný obsah vody.

Jiné

Nízkorychlostní odšťavňovač je velice inovativním přístrojem, který 
využívá patentovanou technologii pomalého odšťavňování zaručující 
efektivní extrakci šťáv ze surovin. Odšťavňovač byl navržen zejména 
pro zpracovávání surovin s pevnou strukturou a vysokým obsahem 
vody. Pro dosažení nejlepších výsledků by každá surovina měla být 
před odšťavňováním připravena dle její struktury a vlastností.

Pro nejlepší výsledek z odšťavňování je dobré znát vlastnosti každé suroviny.

NIKDY do přístroje nevkládejte následující suroviny:

Poškození přístroje v důsledku nedbalosti nebo nedodržení pokynů popsaných v návodu je příčinou 
porušení záruky.
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PŘÍPRAVA SUROVIN

Před uvedením 
do provozu
mějte na 
paměti:

Objem šťávy:

Měkké ovoce a zelenina (např. pomeranče a rajčata)

- Ovoce zbavte stopek (jablka, hrušky, rajčata, hrozny) 
a slupek nebo kůry (citrusy, ananas, meloun).

- Jestliže jsou suroviny větší než je plnicí hrdlo, 
nakrájejte je na takové kousky, aby se do hrdla 
vešly.

- Ovoce obsahující pecky musí být před 
odšťavňováním vypeckováno. Suroviny nakrájejte 
na několik kousků a pomalu je vkládejte do 
násypky.

Vložte do plnicí nádoby 
(kryt plnicí nádoby je otevřený)

RADY K PŘÍPRAVĚ: 
· Suroviny nakrájejte na několik kousků.

RADY K ODŠŤAVŇOVÁNÍ:
· Suroviny vkládejte pomalu jeden kousek po druhém.
· Ke stlačení surovin použijte pěchovací zátku. Pěchovací zátka také zabraňuje vystřikování šťávy

z plnicího hrdla při odšťavňování surovin s vysokým obsahem vody.
· Pokud během odšťavňování vzniká pěna, nechte zátku výpusti šťávy otevřenou. 

Pěna by se jinak mohla nahromadit. 
· Doporučujeme šťávu zkonzumovat do 48 hodin od její přípravy. V závislosti na hustotě použitých 

surovin se ve šťávě mohou tvořit vrstvy usazenin. Usazeniny nejsou na závadu, nápoj stačí před 
konzumací zamíchat. 

· Vznikne-li nadměrné množství pěny, můžete použít jakékoliv sítko k oddělení pěny od šťávy.  

· Pokud dojde k zaseknutí surovin v odšťavňovači nebo nelze otevřít násypku, 
přepněte tlačítko do polohy REV (ZPĚTNÝ CHOD) a podržte ho, dokud se 
suroviny neuvolní.
Dle potřeby tento proces opakujte: REV - O - FWD (ZPĚTNÝ CHOD - VYPNUTO 
- NORMÁLNÍ CHOD).

· Pokračujte v odšťavňování, dokud nejsou všechny suroviny zpracovány. Pokud
v přístroji zbývá velké množství drti, může dojít k zaseknutí násypky.

· Z různých surovin se odšťavní odlišný objem šťávy.

· Pro optimální chod odšťavňovače a maximální objem získané šťávy nakrájejte 
suroviny dle instrukcí uvedených v této kapitole.

· Suroviny do odšťavňovače vkládejte pomalu a kontrolujte stav odšťavňování. 
Množství získané šťávy se může lišit v závislosti na rychlosti odšťavňování.
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If the lid does not open due to excessive amount of small seeds left in the juicing bowl, 
continuously run the juicer for 30 second to extract any leftover seeds. 
If the lid is still stuck, repeat REV - O - FWD(REVERSE - OFF- FORWARD)
until the ingredients become dislodged.  
Place both hands on the drum lid and firmly press down while simultaneously turning the 
drum lid to open. (depending on the ingredient, pour some water down the feeding tube for quick 
rinsing to help dislodging).

Slowly insert ingredients with small seeds to prevent the seeds from clogging the strainer.
| (E.g. apples, oranges & tomatoes)

Ingredients with small seeds (e.g. raspberry, pomegranate, grape):

Caution   |

Insert into the feeding basket
(Basket lid open)

Insert ingredients slowly
to minimize the amount 
of leftover seeds in the 
strainer.

For best result, juice with 
ingredients with higher
amount of fluid(e.g. apple,
pear)

PREPARATION TIPS:
·   When juicing frozen ingredients(e.g. raspberry, strawberry), make sure they are completely thawed.
·   Thoroughly rinse ingredients like grapes. Take the grapes off and discard the stem. 
·   For pomegranate, discard the skin and fiber and juice only the seeds. 

EXTRACTION TIPS:
·   Depending on the size of the grape, insert 3~5 grapes at a time while monitoring the extraction result.
·   Thaw frozen ingredients like pomegranate and raspberry then insert about 1 tablespoon (5g) at a time.
·   Frozen ingredients usually lose significant amount of fluid from thawing.  When juicing, mix milk or
    yogurt to balance the fluid lost.
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INGREDIENT PREPARATION

Before
Operating:

Juice Yield:

Soft fruits and vegetables (e.g. oranges, tomatoes):

- Peel the skin off oranges, and for tomatoes and
  apples, take out the stem.
- If the ingredients are larger than the feeding   
  tube, cut the ingredients into pieces that will fit into 
  the feeding tube.
- Fruits with seeds must be pitted before extraction. 
Cut to 1-4 wedges then slowly insert the ingredients  

  down the feeding tube.

1~4 wedges

Insert into the feeding basket
(Basket lid open)

PREPARATION TIPS:
·   Cut 1-4 wedges.

EXTRACTION TIPS:
·   Slowly insert the ingredients one piece at a time.
·   Use the pusher to push the ingredients down the feeding tube. (The pusher also helps prevent juice
    from spraying out of the feeding tube when extracting ingredients with high water content)
·   Leave the smart cap open when juicing ingredients that create excessive foam during extraction.

(Foam can accumulate if operated with the smart cap closed. )
· It is recommended that the extracted juice be consumed within 48 hours after extracting. Depending
    on the density of the ingredients the extracted juice can gradually show layers over time. 
·   If there is an excessive amount of foam, use a mesh strainer to separate it from the juice. 
·   When an ingredient is being masticated by the juicing screw, the squeezed ingredient may splash juice
    through the  feeding tube.  Use the pusher to block out the juice splash when juicing.

·   Before Operating: If the juicer is jammed or if the drum lid does not open,
    press the REV(REVERSE) button and hold  until it becomes dislodged.
    Repeat REV - O - FWD(REVERSE - OFF - FORWARD) as needed.
·   Continue operating the juicer until all the ingredients in the juicing bowl are
    extracted. The drum lid may not open easily if there is a lot of pulp remaining
    in the juicer.
·   Every ingredient yields different amounts of juice.

·   For the optimal extraction and maximum juice yield, cut the ingredients
    following the guidelines given in this section.
·   Insert ingredients slowly monitoring how the ingredients are extracted.

The juice yield may vary depending on the juicing speed.
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Jestliže nelze otevřít násypku kvůli nadměrnému množství semínek v odšťavňovací komoře, 
zapněte odšťavňovač na normální chod a odšťavňujte po dobu 30 sekund.  
Pokud je násypka stále zaseknutá, opakujte proces REV - O - FWD (ZPĚTNÝ CHOD - VYPNUTO 
- NORMÁLNÍ CHOD), dokud nedojde k uvolnění surovin.
Položte obě ruce na násypku, silně na ni zatlačte a současně jí otáčejte proti směru hodinových 
ručiček. Dle potřeby můžete nalít trochu vody do plnicího hrdla a tím pomoci k uvolnění 
zaseknutých surovin.

Suroviny obsahující malá semínka vkládejte do odšťavňovače velmi pomalu, aby nedošlo k zanesení síta.

| (napřík
Suroviny obsahující malá semínka:
(např. maliny, granátové jablko, hroznové víno)

Pozor   |

Vložte do plnicí nádoby 
(kryt plnicí nádoby je otevřený)

Suroviny vkládejte pomalu, 
aby se zamezilo nadměr-
nému hromadění semínek   
v sítu.

Pro snadnější odšťavňování 
a lepší výsledek přidejte 
suroviny s vyšším obsahem 
vody (např. jablko nebo
hrušku).

RADY K PŘÍPRAVĚ:
· Před odšťavňováním mražených surovin (např. maliny, jahody) se ujistěte, že jsou suroviny zcela 

rozmrazené.
· Suroviny, jako je hroznové víno, nejprve důkladně opláchněte a kuličky otrhejte ze stonku. 
· Granátové jablko oloupejte a zbavte dužiny, pro odšťavňování použijte pouze semínka. 

RADY K ODŠŤAVŇOVÁNÍ:
· V závislosti na velikosti hroznového vína vkládejte 3-5 kuliček najednou a vždy kontrolujte proces 

odšťavňování. 
· Rozmrazené ovoce jako granátové jablko či maliny vkládejte pomalu vždy po jedné polévkové 

lžíci (5 g). 
· Mražené suroviny obvykle během rozmrazování ztratí větší obsah vody. Ztracenou část tekutin 

můžete doplnit přidáním mléka či jogurtu. 
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Jak používat 
zátku výpusti 
šťávy:

Upravení 
poměru dužiny
ve šťávě:

Odšťavňování tvrdé-
ho ovoce a zeleniny 
může znamenat
větší zátěž pro mo-
tor přístroje a může 
dojít ke zpomalení 
zpracování surovin.

Před odšťavňová-
ním nechte surovi-
ny namáčet ve stu-
dené vodě a nakrá-
jejte je na přiměře-
ně velké kousky.

O d š ť a v ň o v á n í m
ovoce a zeleniny 
s vyšším obsahem
vody získáte více
šťávy.  

15 cm
1-2,5 cm

2,5 cmVložte do plnicího hrdla 
(kryt plnicí nádoby je uzavřený)

PŘÍPRAVA SUROVIN

RADY K PŘÍPRAVĚ:
· Nakrájejte suroviny na 2,5 cm tlusté plátky nebo na kousky 2,5 cm široké a 5 cm dlouhé. 
· Suroviny, jako je mrkev, před odšťavňováním namočte alespoň na 30 minut do studené vody.

Zvýšíte tím výtěžnost. 

RADY K ODŠŤAVŇOVÁNÍ:
· Suroviny vkládejte pomalu jeden kousek po druhém.
· Udržujte rychlost odšťavňování tak, aby byly všechny suroviny důkladně zpracovány.   
· Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte čerstvé suroviny s vysokým obsahem vody. 

· Při odšťavňování se zavřenou zátkou výpusti šťávy můžete vytvářet nejrůznější 
směsi šťáv. 

· Po vypuštění šťávy do sklenice zátku zavřete, zabráníte tak případnému 
vytékání zbylé šťávy při manipulaci s přístrojem.

· Mezi odšťavňováním různých druhů surovin můžete zátku zavřít a do 
spuštěného odšťavňovače nalít čistou vodu. Nechte chvíli promíchat a poté 
vodu vypusťte. Zabráníte tak míchání chutí v jednotlivých koktejlech. 

· Pokud během odšťavňování vzniká pěna, nechte zátku otevřenou (např.
u jablka či  celeru).

· Pokud používáte přístroj se zavřenou zátkou, buďte opatrní. Jestliže je
odšťavňovací komora příliš plná (maximální kapacita je označena přímo na 
nádobě), šťáva může přetéci.

· Při nepřetržitém odšťavňování některých druhů surovin se do šťávy může 
dostat více dužiny. 

· Chcete-li snížit obsah dužiny v nápoji, rozeberte lisovací ústrojí a vymyjte 
ho.

Important Safeguards
Safety Warning
Parts
How to Assemble
How to Operate
Tips on Operation  
Tips on Ingredients
Ingredient Preparation
How to Disassemble and Clean
How to Clean Silicone Parts
How to Use the Cleaning Tool
How to Use the Blank Strainer
How to Use the Coarse Strainer
How to Use the Smoothie strainer
Troubleshooting Q&A 
Specifications
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10 cm

Fibrous ingredients like celery and kale should be cut into small lengths before juicing

Fibrous and/or tough leafy ingredients (e.g. celery, kale, pineapple):

When juicing leafy 
ingredients like celery and 
kale, do not collect more 
than 500g per session. For 
best result, disassemble 
and wash the top-set 
before juicing again.

If leafy ingredients
wrap around the 
juicing screw, open 
the lid and remove 
the fibers before 
continue juicing.

It’s best to juice with 
ingredients with higher
amount of fluid, like 
apples or carrots.

Carrots, apples : fibrous 
ingredients = 9:1 
[recommended ratio]

Caution   |

Insert into the feeding tube
(Basket lid close)

·   The fibers from tough ingredients like celery can wrap around the juicing screw and affect
     juicer’s performance.  Cut the stems that are thick and tough to 10 cm long or less.

·   Foam can build up from juicing fibrous ingredients.  Use strainer to remove the foam before|
     serving.

·   For ingredients like pineapple, slice off the rind of the pineapple and cut around the fibrous
     core. Cut the flesh of the pineapple to smaller pieces.

·   Recommended amount of juicing per session is 500g. When juicing more than 500g, wash the
      drum set before continuous juicing.

PREPARATION TIPS:
·   Sock the leafy greens in cold water for about 30 min prior to juicing for the best result.
·   Separate each stem. Cut the outer stems that are thick and tough to 10 cm long or less.

EXTRACTION TIPS:
·   Insert the prepared ingredients slowly piece by piece.
·   Insert more ingredients after the previously Insert the prepared ingredients slowly piece by piece.

①  Roll leaves into spiral as inserting into the juicer. 
② Insert the leafy part of the ingredients first then alternate between leafy parts and stems. 
③ For ingredients like wheatgrass, grab a handful and insert in a bundle.

Tvrdé ovoce a zelenina  (např. mrkev, brambory a řepa):

5 cm
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How to Use 
the Smart 
Cap:

Adjusting
the amount
of pulp in 
the juice:

Hard fruits and vegetables (e.g. carrots, potato, beets &  spinach):

Hard fruits and
vegetables may 
put excess strain 
onto the motor 
and cause it to 
stall.

Soak in cold 
water prior to
juicing and cut 
to appropriate
sizes.

To increase 
the juice yield, 
juice fruits and 
vegetables
with high water 
content.

15 cm
1-2,5 cm

2,5 cmInsert into the feeding tube
(Basket lid close)

INGREDIENT PREPARATION

PREPARATION TIPS:
·   Slice the ingredients 2,5 cm thick or cut 2,5 cm wide and 5-15 cm long. 
·   Sock ingredients like carrots in cold water for about 30 min prior to juicing for the best result.

EXTRACTION TIPS:
·   Slowly insert the ingredients one at a time.
·  Pace the juicing speed ensuring each ingredient is thoroughly extracted. 
·   To extract the maximum amount of juice, use fresh ingredients with enough water.

·   Juicing with the smart cap closed allows mixed juice creations with different
    fruits, vegetables and liquids. 
·   After juicing, close the smart cap to block excess juice from dripping,
  especially when disassembling the juicing bowl off the body.

·   When making different juices quickly rinse away any leftover flavors by
    running a glass of water in the juicer with the smart cap closed.
·   Leave the smart cap open when juicing ingredients that create excessive
    foam during extraction (e.g. apples, celery).
·   Pay close attention when operating the juicer with the smart cap closed.
    Juice may overflow if the juice collected in the juicing bowl exceeds its
    capacity marked on the juicing bowl.

·   Depending on the ingredient, you may get extra pulp in the juice when
    juicing continuously. 
·   To reduce the amount of pulp, disassemble the drum set and wash frequently.

Important Safeguards
Safety Warning
Parts
How to Assemble
How to Operate
Tips on Operation  
Tips on Ingredients
Ingredient Preparation
How to Disassemble and Clean
How to Clean Silicone Parts
How to Use the Cleaning Tool
How to Use the Blank Strainer
How to Use the Coarse Strainer
How to Use the Smoothie strainer
Troubleshooting Q&A 
Specifications
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10 cm

Vláknité suroviny jako celer či kapusta před odšťavňováním nakrájejte.

Vláknité suroviny a tuhá listová zelenina:
(např. celer, kapusta, ananas)

Při odšťavňování surovin, 
jako je celer či kapusta, 
nepřipravujte více jak 0,5 l 
šťávy najednou. Pro lepší 
výsledek před dalším 
odšťavňováním přístroj nej-
prve rozložte a vymyjte. 

Pokud se listy namo-
tají na lisovací šnek, 
sejměte násypku        
a listy vyndejte, pak 
pokračujte v dalším 
odšťavňování. Pro 
usnadnění zpracování 
vkládejte listovou ze-
leninu srolovanou. 

Pro snadnější odšťavňo-
vání zpracovávejte listy 
společně se surovinami 
s vyšším obsahem vody, 
jako jsou jablka či mrkev.

Mrkev, jablka : vláknité 
suroviny = 9 : 1
(doporučený poměr)

Pozor   |

Vložte do plnicího hrdla 
(kryt plnicí nádoby je uzavřený)

· Vlákna z tuhých surovin, jako je celer, se můžou namotat na lisovací šnek a tím ovlivnit 
správnost chodu přístroje. Silné stonky nakrájejte na 10 cm dlouhé kousky. 

· Během odšťavňování vláknitých surovin může vznikat pěna. Před servírováním pěnu odstraňte 
pomocí sítka.  

· Suroviny jako ananas nejdříve zbavte tvrdé slupky a odstraňte střed. Takto připravený 
ananas rozkrájejte na menší kousky. 

RADY K PŘÍPRAVĚ:
· Listovou zeleninu před odšťavňováním nechte alespoň 30 minut ve studené vodě.

Zvýšíte tím výtěžnost.
· Oddělte listy od stonků. Silné stonky nakrájejte na 10 cm dlouhé kousky. 

RADY K ODŠŤAVŇOVÁNÍ:
· Připravené suroviny vkládejte pomalu jeden kousek po druhém.
· Listy vkládejte do odšťavňovače srolované.  
· Do odšťavňovače vložte nejprve listy a poté střídejte listy a stonky.  
· Suroviny jako wheatgrass (mladá pšenice) vkládejte do přístroje po hrstech.  
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ROZLOŽENÍ A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka  |

Uvolněte násypku otočením proti směru 
hodinových ručiček.

Poznámka  |

Poznámka  |

Přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel 
ze zásuvky.

1

2

Pokud chcete přístroj zcela rozložit, sejměte
celé lisovací ústrojí  ze základny. 3

Poznámka  |

TIP    |

Vyjměte lisovací šnek, síto a držák stěrek 
z odšťavňovací komory a vše vyčistěte
kartáčkem pod tekoucí vodou. Kartáček 
je součástí balení. Můžete použít
i houbičku na mytí nádobí. 

Odšťavňovací komoru umyjte pod tekoucí 
vodou. 

4

5

· Před vypnutím přístroje nejprve zpracujte 
veškerou drť v komoře odšťavňovače. 

· Pro jednodušší čištění nechte 
odšťavňovač pracovat ještě dalších 
30 sekund naprázdno. 

· Pokud nelze uvolnit násypku, opakujte 
2-3x proces REV - O - FWD (ZPĚTNÝ CHOD
- VYPNUTO - NORMÁLNÍ CHOD).

· Poté položte obě ruce na násypku, silně 
na ni zatlačte a současně jí otáčejte proti 
směru hodinových ručiček.
*Naplňte odšťavňovací komoru vodou 
a nechte přístroj chvíli pracovat. Může to 
pomoci uvolnit zaseknutou násypku.

· Při manipulaci s přístrojem ho nezvedejte  
za plnicí hrdlo. Přístroj uchopte za úchyty 
na spodní části motorové základny.

· Po každém použití nejdříve 
sundejte celé lisovací ústrojí ze 
základny a teprve poté přístroj
vyčistěte. Vyjmutí lisovacího šneku 
a síta z komory, zatímco je stále
nasazená na základně, může způsobit
vytékání šťávy na stůl.

· Po každém použití přístroj ihned 
vyčistěte. Zaschlé zbytky surovin 
a šťáv mohou ztížit rozebírání 
a čištění přístroje. Nahromaděné zbytky 
též mohou mít neblahý vliv na chod 
přístroje. 

· Pro snadnější čištění vložte vrchní 
část přístroje pod tekoucí vodu 
a propláchněte. 

· Důkladně vysušte spodní část 
lisovacího šneku.

Na čištění výpusti použijte kulatý kartáč.
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Tip     |

Clean the body with a soft damp towel 
and dry.

Tip      |

Note   |

Under running water, clean the outside 
of the juicing screw with a dish scrub. Use 
the tip of the cleaning brush to remove 
any residue in the crevices on the bottom 
of the juicing screw.

With the smart cap closed, fill the juicing 
bowl with water and turn on the juicer.

Let it run for a  moment. Open the 
smart cap and let the water run out of
the juicing bowl.

Note   |

6

7

1

2

Quick Rinsing

* The products illustrated in this booklet may vary slightly from the actual product.

After juicing ingredients with seeds, make
sure to thoroughly clean the bottom 
crevice of the juicing screw. (If this area 
isn’t properly cleaned, it can cause the 
part to be damaged.)

Thoroughly clean the juicing screw 
ensuring that the juicing screw is clean 
without any residue.  
Completely dry before using. 

If the towel is dripping wet, make sure
to squeeze out the excess liquid before
using it on the juicer.

It is not necessary to completely clean 
the juicer in between making multiple
juices during a single juicing session. 
When finished with juicing, always 
disassemble and clean thoroughly
between juicing sessions to prevent 
residue buildup.
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HOW TO DISASSEMBLE AND CLEAN

Note   |

Turn the drum lid counter clockwise 
to open.

Note   |

Note   |

Switch O(OFF) and unplug the power cord 
from the wall outlet.

11

2

In order to disassemble, lift off the drum 
set from the base.3

Note   |

TIP      |

Remove the juicing screw, strainer and 
rotation wiper unit from the juicing bowl. 
Clean with provided brush.

Place the juicing bowl under running 
water.

4

5

Extract all the remaining pulp in the 
juicing bowl before stopping the juicer.
For easier clean up, operate the juicer for 
an additional 30 seconds after the juice is 
extracted.
When the drum lid is stuck, press the 
REV - O - FWD(REVERSE – OFF – FORWARD) 
button in this order, switching back and forth
2 to 3 times to dislodge. 
Then place both hands on the drum lid and 
firmly press down while simultaneously 
turning the drum lid to open.
* Fill the juicing bowl with water and run 
the juicer before opening the drum lid. It 
may help to open the drum lid when stuck.

·

·

·

When moving the appliance, do not lift by 
grabbing the feeding tube. Always lift the
appliance by grabbing the body or handle.

Immediately clean the juicer after each use
by lifting off the drum-set from the base.
(Removing the juicing screw and strainer
while drum-set is still on the base may cause
dripping.)

Immediately clean the juicer after each
use. If remaining residue in the juicer dries
up, it can make disassembling and clean-
up difficult. The excess build up can cause 
poor performance in future uses.
For easier disassembly, place the top-
set in the sink and run the water through 
from the top of the top-set.
Thoroughly dry the bottom of the juicing 
screw.

The round brush can clean the juice
spout of the juicing bowl.
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Tip       |

Motorovou základnu očistěte měkkým 
vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

Tip      |

Poznámka  |

Vnější část lisovacího šneku umyjte pod 
tekoucí vodou pomocí houbičky na 
nádobí. Spodní část šneku vyčistěte
špičkou čisticího kartáčku. Zavřete zátku výpusti, naplňte odšťavňovací 

komoru vodou a přístroj zapněte.

Nechte přístroj chvíli pracovat. Otevřete 
zátku výpusti šťávy a nechte vodu 
z odšťavňovače vytéct.

Poznámka  |

6

7

1

2

Rychlé vypláchnutí

*Výrobky zobrazené v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečného produktu. 

· Po zpracování surovin obsahující 
semínka vždy důkladně vyčistěte spodní 
část lisovacího šneku. Zbytky surovin 
v této části mohu způsobit poškození 
přístroje.

· Lisovací šnek důkladně vyčistěte 
a zbavte zbytků surovin.   

· Před dalším použitím důkladně vysušte. 

· V případě, že je hadřík příliš mokrý, 
vyždímejte přebytečnou vodu a poté 
pokračujte v čištění přístroje. 

· Při přípravě více druhů šťáv během 
jednoho zpracování není nutné přístroj 
vždy rozebírat a čistit. 

· Po úplném dokončení odšťavňování
přístroj vždy rozeberte a důkladně 
vyčistěte, aby zbytky surovin nezaschly.
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ČIŠTĚNÍ SILIKONOVÝCH ČÁSTÍ

Držák silikonových stěrek 
Vyjměte silikonovou stěrku
z držáku. 
Po vyčištění ji vraťte zpět, jak je 
znázorněno na obrázku.

Středové těsnění
Vyjměte ze síta silikonové
těsnění. 
Po vyčištění ho vraťte zpět.

Zátka výpusti šťávy
Sejměte ze zátky výpusti silikonové 
těsnění. Nepokoušejte se vyjmout 
celou zátku. 
Po vyčištění vraťte silikonové 
těsnění zpět na zátku.

Stěrky umyjte pod tekoucí vodou. 
Po umytí je důkladně osušte. Před dalším sestavováním odšťavňovače se ujistěte, 
že je středové těsnění i těsnění zátky výpusti šťávy správně umístěno.

Pokud silikonové těsnění není správně nasazeno, šťáva může začít vytékat z dolní části 
odšťavňovací komory.

Tip      |

Poznámka  |
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HOW TO USE THE CLEANING TOOL

Hold the cleaning tool with one hand and insert 
the strainer into the cleaning tool.

The cleaning tool makes clean-up quick and easy.  
Completely dry after cleaning.

Tip    |

1

After cleaning, remove the strainer from the 
cleaning tool. Dry before storing.4

Under running water, rotate the cleaning tool 
and the strainer in opposite directions to clean.2

Thoroughly rinse the inside and outside of 
the strainer under running water.3

Note   | Insert the strainer until you hear a click.

* The products illustrated in this booklet may vary slightly from the actual product.
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HOW TO CLEAN SILICONE PARTS

Silicone Wipper
Pull out the silicone brush from 
the rotation wiper to clean.
After cleaning, insert into the slot 
with the tail pointing down as 
shown in the illustration.

Silicone Ring
Remove the silicone ring from 
strainer to clean.
After cleaning, push in the silicone 
ring.

Smart Cap
Do not try to remove from the 
juice spout.
After cleaning, attach the silicone 
seal back onto the smart cap.

Clean the rotation wiper under running water.
Thoroughly dry after cleaning. Before assembling the top-set, ensure that the compression 
silicone and silicone ring are firmly inserted.

If the compression silicone and silicone ring are not firmly inserted, juice may leak from the 
bottom of the juicing bowl.

Tip    |

Note  |
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JAK POUŽÍT OTOČNÝ KARTÁČ

Uchopte jednou rukou otočný kartáč a vložte do něj
síto.

Čištění pomocí otočného kartáče je daleko snadnější a rychlejší.   
Po čištění ho důkladně vysušte.

Tip        |

1

Po vyčištění síto z kartáče vyjměte a důkladně ho 
vysušte.4

Pod tekoucí vodou otáčejte kartáčem a sítem 
v opačném směru, aby se síto dobře umylo.2

Důkladně propláchněte vnitřní i vnější stranu síta.3

Poznámka   | Tlačte na síto, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

*Výrobky zobrazené v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečného produktu. 
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VOLITELNÉ | JAK POUŽÍVAT HOMOGENIZAČNÍ POUZDRO

Umístěte homogenizační pouzdro do 
odšťavňovací komory tak, aby červené tečky 
● pouzdra a komory byly zarovnané. 
Otáčivým pohybem vložte do homogenizačního 
pouzdra lisovací šnek.

Umístěte násypku na odšťavňovací komoru tak, 
aby červené tečky ● násypky a komory byly 
zarovnané. Poté násypku zajistěte otočením po 
směru hodinových ručiček. 

Před použitím se ujistěte, že je silikonové těsnění správně nasazeno.

Násypka

Lisovací šnek 

Homogenizační pouzdro

Odšťavňovací komora

Umístěte lisovací šnek a homogenizační pouzdro
do odšťavňovací komory, nasaďte násypku 
a zajistěte otočením po směru hodinových ručiček.

① 

② 

③ 

Pokud používáte homogenizační pouzdro, 
nechte zátku výpusti šťávy vždy otevřenou.

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na motorovou základnu.

Základna

Lisovací ústrojí

1

2
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* Dissemble is opposite of Assemble.

HOW TO CLEAN THE SILICONE RING

Carefully place the silicone ring 
by aligning grooves and wedges.

TIP |

The silicone ring is removable for cleaning.  
After cleaning, place the silicone ring on
as shown in the picture.

The blank strainer is used only with frozen ingredients. Depending on the different
ingredients, allow the frozen items to thaw for 5 to 20 minutes before use. Slowly
process a smaller amount per batch.

CAUTION

※ Do not use ice or process ingredients containing vegetable oil or animal oil.
       It may cause a damage to the durability of parts.
※ Remove hard seeds from the ingredients and peel the skins from the ingredients
       before juicing.

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na 
motorovou základnu tak, aby byl 
symbol šipky na násypce       zarovnaný 
se symbolem šipky na motorové 
základně      . 

▼

▼
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OPTIONAL | HOW TO USE THE BLANK STRAINER

Insert the blank strainer into the juicing    bowl
while aligning the red dots ● of the blank strainer
and the juicing bowl.

Insert the juicing screw into the blank strainer
with a twisting motion.

Place the lid onto the juicing bowl by aligning the 
red dots ● of the lid and the juicing bowl.  Then,
rotate the lid clockwise until the lid is secured. 

Before use, make sure the silicone cover is correctly in place.

* use the same 
juicing screw from
the Solw Juicer

Lid

Juicing Screw

Blank Strainer

Juicing Bowl

To assemble the drum set, place the juicing
screw and the blank strainer in the juicing bowl
and close the lid.

①

②

③

When using the blank strainer,
always  leave the Smart Cap open.

Place the assembled drum set onto the base.

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate The 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

Base

Drum Set

11

12
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* Při rozkládání zařízení postupujte opačným způsobem.

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate The 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

ČIŠTĚNÍ STŘEDOVÉHO TĚSNĚNÍ NA HOMOGENIZAČNÍM POUZDRU

Opatrně nasaďte silikonové těsnění podle 
umístění drážek.

TIP   |

Z důvodu snadnějšího čištění je silikonové
těsnění odnímatelné. Po vyčištění vraťte 
těsnění zpět, jak je naznačeno na obrázku.

Homogenizační pouzdro je určeno pro výrobu zmrzliny, ovocných dezertů, 
dětských příkrmů či pyré. Mražené suroviny nechte v závislosti na velikosti 
jednotlivých kousků vždy trochu povolit (5-20 minut). Suroviny zpracovávejte po 
menších dávkách.

POZOR

※ Nikdy v odšťavňovači nezpracovávejte led, mražené suroviny právě vyjmuté 
z mrazáku a suroviny obsahující rostlinné či živočišné tuky. Může dojít k poškození 
přístroje či jeho částí. 

※ Před zpracováním suroviny oloupejte a vypeckujte. Odstraňte i jádřince, semínka 
a stopky, pokud je ve výsledné směsi nechcete.
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VOLITELNÉ | JAK POUŽÍVAT HRUBÉ SÍTO

Umístěte držák stěrek a hrubé síto do odšťavňovací 
komory tak, aby červené tečky ● síta a komory byly 
zarovnané. 

Otáčivým pohybem vložte lisovací šnek do hrubého 
síta.

Umístěte násypku na odšťavňovací komoru tak, aby 
červené tečky ● na násypce a odšťavňovací komoře
byly zarovnané. Poté otáčejte násypkou po 
směru hodinových ručiček, dokud není symbol 
.   zarovnaný s červenou tečkou ● na odšťavňovací 
komoře. 

Před použitím přístroje se ujistěte, že je hrubé síto správně nasazené.

Umístěte lisovací šnek a síto do odšťavňovací
komory, nasaďte násypku a zajistěte ji otočením 
po směru hodinových ručiček.

① 

② 

③ 

Nasaďte sestavené lisovací ústrojí na motorovou základnu přístroje.

Základna

Lisovací ústrojí

Násypka

Lisovací šnek 

Držák stěrek

Hrubé síto

Pokud používáte hrubé síto, nechte zátku výpusti šťávy 
otevřenou

1

2
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* Dissemble is opposite of Assemble.

CAUTION
• When using ‘‘COARSE STRAINER’ make sure to remove any hard seeds or pits 
 from ingredients.

• Remove skin or rind that is tough, hard and/or leathery.
• When juicing frozen ingredients, make sure they are completely thawed, 
 do not use ice.

• Do not try to juice ingredients containing vegetable oil and animal oil. 
 This can reduce performance and even damage the juicer.

• Do not put the following ingredients into the juicer; coconut, kudzu, 
 sugarcane, whole gains etc.

Tail

The silicone scrapers are removable for cleaning. After cleaning, place the silicone scrapers
back onto the frame as shown in the picture.

TIP | Insert into the slot with the tail pointing down.

THE SILICONE SCRAPERS

Odšťavňovací komora

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na 
motorovou základnu tak, aby byl 
symbol šipky na násypce       zarovnaný 
se symbolem šipky na motorové 
základně      . 

▼

▼
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OPTIONAL | HOW TO USE THE COARSE STRAINER

Insert the rotation wiper and the coarse strainer
into the juicing bowl while aligning the red dot ●
of the coarse strainer and the juicing bowl. 

Insert the juicing screw into the coarse strainer
with a twisting motion.

Place the lid on to the juicing bowl aligning the
red dot ● of the drum lid and the juicing bowl.
then twist the drum lid clockwise until II sign
aligns with the red dot ● on the juicing bowl. 

Make sure to insert the coarse strainer into the rotation wiper before use.

To assemble the drum set, place the juicing
screw and the coarse strainer in the juicing bowl 
and close lid.

①

②

③

Place the assembled drum set onto the base.

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate The 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

Base

Drum set

* use the same 
juicing screw from
the Solw Juicer

Lid

Juicing Screw

Rotation Wiper

Juicing Bowl

Coarse
Strainer

When using the coarse strainer, 
always  leave the Smart Cap open.

11

12
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* Při rozkládání zařízení postupujte opačným způsobem.

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate The 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

POZOR
• Jestliže používáte přístroj s hrubým sítem, suroviny před zpracováním

nejprve vypeckujte.
• Tvrdé nebo tuhé slupky ze surovin oloupejte.
• Mražené suroviny nechte před zpracováním zcela rozmrazit.
• Nikdy v odšťavňovači nezpracovávejte led a suroviny obsahující rostlinné či 

živočišné tuky.
Může se snížit výkon nebo dokonce poškodit odšťavňovač. 

• Do přístroje nevkládejte následující suroviny: kokos, kudzu, cukrovou třtinu,
obiloviny apod. 
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VOLITELNÉ | JAK POUŽÍVAT SÍTO NA SMOOTHIES

Nasaďte sestavené lisovací ústrojí na motorovou základnu přístroje. 

Umístěte držák stěrek a síto na smoothies do 
odšťavňovací komory tak, aby červené tečky ● síta
a komory byly zarovnané.

Otáčivým pohybem vložte lisovací šnek do síta na 
smoothies.

Umístěte násypku na odšťavňovací komoru tak, aby
červené tečky ● na násypce a odšťavňovací komoře
byly zarovnané. Poté otáčejte násypkou po
směru hodinových ručiček, dokud není symbol    .
zarovnaný s červenou tečkou ● na odšťavňovací
komoře. 

Umístěte lisovací šnek a síto na smoothies do 
odšťavňovací komory, nasaďte násypku a zajistěte 
ji otočením po směru hodinových ručiček.

① 

② 

③ 

Násypka

Lisovací šnek 

Síto na smoothies

1

2

Základna

Lisovací ústrojí

29

* Dissemble is opposite of Assemble.

CAUTION

When making smoothie, add milk or other types of liquid between ingredients. 
Check the consistency of the smoothie by looking through the juicing bowl, and add more liquid as needed.

(The required period to thaw the ingredients will depend on how long the ingredients were 
in the freezer and the temperature it was kept in.)

When using frozen ingredients, make sure to thaw your frozen ingredients for about 5 to 
20 minutes before use.

※ Please do not insert ingredients like ice, meat, oil or fat based ingredients.
      These ingredients may damage the components.

※ Please remove hard or thick seeds, pits, or peel before use.

CAUTION

HOW TO CLEAN THE SILICONE COVER

Carefully place the silicone ring 
by aligning grooves and wedges.

TIP |

The silicone ring is removable for cleaning. 
After cleaning, place the silicone ring in regu-
lar sequence on as shown in the picture.①

②

Při přípravě smoothie dejte pozor, aby byla zátka výpusti 
šťávy vždy zavřená.

Odšťavňovací komora

Držák stěrek

Umístěte sestavené lisovací ústrojí na 
motorovou základnu tak, aby byl 
symbol šipky na násypce       zarovnaný 
se symbolem šipky na motorové 
základně      . 

▼

▼
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OPTIONAL | HOW TO USE THE SMOOTHIE STRAINER

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate the 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

Place the assembled drum set onto the base. 

Insert the rotation wiper and the smoothie strainer
into the juicing bowl while aligning the red dots ●of 
the smoothie strainer and the juicing bowl.

Insert the juicing screw into the smoothie strainer
with a twisting motion.

Place the lid onto the juicing bowl by aligning the red 
dots ● of the lid and the juicing bowl.  Then, rotate
the lid clockwise until the lid is secured. 

To assemble the top set, place the juicing screw and
the smoothie strainer in the juicing bowl and close 
the lid.

①

②

③

When using the smoothie strainer, make sure the 
smart cap is closed to make the better smoothie.

* use the same 
juicing screw from
the Solw Juicer

Lid

Juicing Screw

Smoothie
Strainer

Rotation Wiper

Juicing Bowl

11

12

Base

Drum Set

29

* Při rozkládání zařízení postupujte opačným způsobem.

Align the arrow ▼ from the lid with the
OPEN sign from the base and rotate the 

drum set clockwise until the arrow ▼ from
the lid is in  CLOSE position.

POZOR

Při výrobě smoothie přidávejte v průběhu zpracovávání jednotlivých surovin mléko či jogurt.  
Kontrolujte konzistenci smoothie v odšťavňovací komoře a v případě potřeby přidejte více tekutin.

Doba rozmrazování jednotlivých mražených surovin se liší v závislosti na době mražení 
a na teplotě.

Pokud použijete mražené suroviny, nechte je nejprve po dobu 5-20 minut rozmrazit. 

※ Nevkládejte do přístroje led, maso, olej či jiné suroviny bohaté na tuky. Použitím výše 
jmenovaných surovin můžete přístroj poškodit.

※ Suroviny před použitím nejprve vypeckujte a oloupejte. 

POZOR
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

  Přístroj nelze zapnout:
· Zkontrolujte, zda je správně zapojen napájecí 

kabel. 
· Zkontrolujte, zda je lisovací ústrojí 

správně sestaveno.
· Zkontrolujte, zda je lisovací ústrojí správně 

nasazeno na motorovou základnu. 
· Pokud nejsou části přístroje správně sestaveny, 

odšťavňovač nebude fungovat. 

  Nízká výtěžnost:
· Každá surovina má odlišný obsah vody, proto 

se bude dle druhu suroviny lišit i výsledný 
objem získané šťávy.

· Starší suroviny ztrácejí část vody, proto i objem 
získané šťávy bude nižší. 

· Pokud má surovina malý obsah vody, dejte ji 
před odšťavňováním do studené vody.

· Pro lepší výsledek rozeberte a vymyjte vrchní 
část přístroje mezi odšťavňováním. 

· Zkontrolujte, zda jsou silikonové části správně
nasazené.

· Zbytky semínek na spodní části lisovacího 
šneku mohou ovlivnit chod přístroje a výsledný 
objem získané šťávy. 

  Ve šťávě je příliš velké množství dužiny: 
· Chcete-li snížit obsah jemné dužiny ve šťávě, 

v průběhu odšťavňování často čistěte lisovací 
ústrojí. 

· Šťávu přeceďte přes sítko. 
· Pokud jsou síto a lisovací šnek poškozené

a ovlivňují tím chod přístroje, doporučujeme
vadné díly vyměnit.
*Životnost každé součástky závisí na
způsobu a době používání přístroje
a druhu zpracovávaných surovin.

                    

  Násypku nelze nasadit, nebo zajistit:
· Ujistěte se, že je lisovací šnek do síta správně 

zasazen.  
· Pokud není lisovací šnek správně zasazen, 

násypku nebude možné zajistit.

  Přístroj vydává zvláštní zvuky: 
· Ujistěte se, že jsou všechny části přístroje 

správně sestaveny. Zkuste přístroj znovu 
sestavit a poslouchejte, jaké zvuky vydává. 

· Přístroj nepouštějte naprázdno, pokud v něm 
nejsou žádné suroviny a/nebo tekutiny. 

· Pouštěním přístroje naprázdno může dojít 
k poškození lisovacího šneku.

· Pokud přístroj pracuje naprázdno, dochází ke
zvýšení hladiny hluku a může též dojít 
k poškození přístroje.  

· Hluk způsobený třením lisovacího šneku a síta
zmizí po vložení surovin do přístroje. 

· Některé suroviny bude třeba nakrájet na menší 
kousky.   

· Hluk může vzniknout i v případě, že přístroj 
pracuje na nerovném nebo šikmém povrchu. 
Proto ho při provozu vždy umístěte na rovný 
povrch.   

Odšťavněná drť je mokrá: 
· Na úplném začátku odšťavňování může drť

obsahovat větší množství vody. 
· Na odšťavněnou drť může mít vliv i stav 

použitých surovin. 

Během provozu odšťavňovací komora vibruje: 
· Funkcí lisovacího šneku a síta je to, aby suroviny 

drtily a mačkaly. Proto je normální, že lisovací 
šnek a síto během provozu vibrují. 

· Pokud suroviny obsahují hodně vlákniny, vibrace 
lisovacího ústrojí mohou být silnější. 
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  During juicing, the juicer stopped:
·   Check the power cord and make sure it is

plugged in correctly.
· Check that all the parts are correctly assembled.
·   If too many ingredients are inserted at one time,
    this can cause the juicer to stop.
·   When the juicer stops because there are too

many ingredients inserted in it, press the
    REV - O - FWD(REVERSE - OFF - FORWARD) 
     31 button in this order,

switching back and forth 2 to 3 times. 
· The reverse setting will push the ingredients up,
    and the forward setting will pull the ingredients
    down.
·   If there are hard seeds within the ingredients,

remove them before juicing. Hard seeds can
    damage the juicer.

  Layers of separation in the juice:
· Depending on the density of the ingredients, the

extracted juice may show layers of different juices.
It is different from separation due to oxidation
caused by juicing with a high-speed juicer.

  The drum lid is stuck: 
·   After juicing, let the juicer operate for another
    30 seconds to extract the remaining pulp. 
· If there is too much pulp in the top-set, this can cause

the drum lid to not open. In this situation, 
     press the REV- O - FWD(REVERSE-OFF-FORWARD)  
     button in the order, switching back and forth 2 to 3   
     times. Then place both hands on the drum lid and  
     firmly press down while simultaneously turning the
     drum lid to open.
· Pour water down the feeding tube to rinse out
    the insides and then try opening the drum lid.

Juice dripping down the body:
· If the compression silicone on the bottom of
    the juicing bowl is not plugged in correctly,
    the juice may seep out on to the juicer body.
    Before assembling the parts, check and make sure
    the compression silicone is plugged in correctly.

 Is it possible to juice ingredients with 
tough fiber?

·   Ingredients like celery or ginger contain long
    fibers that may wrap around the juicing screw
    and affect the juicer’s performance. When
    juicing fibrous ingredients, do not collect more
    than 1 lb. of juice. After collecting this quantity
    or less, clean the drum set completely before
    juicing again.

  Discoloration of the plastic parts:
·   After juicing, if the juicer is not cleaned right

away, the remaining pulp inside the drum set
can dry up which can make disassembling and
cleaning hard. This can also affect the juicer’s

    performance and color.
·   Ingredients that are rich in carotenoids such

as carrots and spinach may dye plastic parts.
When the parts are dyed with carotenoids, rub
vegetable oil in to the dyed areas and use mild

    detergent to clean.
· Vegetable oil should only be used during

clean-up for parts that are discolored. Do not
use vegetable oil on the juicing screw or the
strainer. If vegetable oil or oil from animal fat
gets on the juicing screw or the strainer, this
can affect the juicer’s performance and may
result in damaged parts.

·   The silicone pieces on the top-set can be
detached to be thoroughly cleaned.

  Using for purposes other than juicing: 
·   This juicer is designed to juice ingredients like
    fruits and vegetables.
· Do not use the juicer for extracting vegetable oil.
·   Do not juice ingredients with high contents of
    vegetable/ animal oil.
·  If vegetable/animal oil gets on the juicing screw
    or the strainer, this can affect the performance
    of the juicer and could result in damaged parts.
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TROUBLESHOOTING Q&A

  When there is no power to the juicer:
·   Check if the power cord is properly plugged in.
·   Check if the drum lid and the juicing bowl are
    properly assembled.
·   Check if the top-set and the body are properly
    assembled.
· Juicer will not operate if parts are not
    assembled properly. 

  Reduced juice yield:
· Different ingredients hold different amounts of
    fluid that will yield different amounts of juice.
·   If the ingredients are not fresh, they may
    contain reduced amount of fluid, which will
    yield less juice. Sock ingredients in cold water
    for about 30 min prior to juicing for the best
    result.
·   Check if the silicone is firmly inserted.
·   If the ingredient itself has low water content,
    it may help to soak it in water before juicing.
·   If juicing ingredients with small seeds, after a
    few servings, it may reduce the juice yield.
    For best result, disassemble and wash the top-
    set in between juicing.
· If there is seed residue on the bottom of the
    strainer, this can affect juicer performance and
    the overall juice yield.

  There is too much pulp in the juice:
·   To reduce the fine pulp, clean the drum set
    frequently and extract the pulp. 
·   Use a mesh strainer and put the juice through
    it to collect the unwanted pulp. 
·   If the strainer and the screw are damaged
    and affecting the juicer’s performance, it is
    recommended the parts be replaced.

*The lifetime of each part may vary depending 
on length and method of use and ingredients 
extracted.

  The drum lid will not close:
·   Make sure the juicing screw is pushed all the

way in to the strainer in order for the drum lid
to close properly.

· If the juicing screw is not properly in position,
the drum lid may not close.

  Odd noise from the juicer:
·   Check if the parts are assembled correctly.

Try reassembling the parts and listen for the
odd noise.

·   Do not start the juicer unless there are
ingredients and/or liquid in it. 

· Operating the juicer without ingredients can
cause damage to the screw.

·   If the juicer is operated without ingredients or
liquid, the noise level can increase and also can
lead to damage. 

·   The friction noise from the juicing screw and
the strainer will disappear when ingredients
are inserted into the juicer.

·   If the noise occurs when ingredients are
inserted into the juicer, check the size of the
ingredients. Do not insert anything over 1 inch
in thickness. 

·   Depending on the type of ingredients,
the dimensions can be smaller. 

· The noise can occur if the juicer is operated on
an uneven or slanted surface. Place the juicer
on a horizontally flat surface when operating.

  The extracted pulp is very wet:
·   During the very beginning of extraction,

the pulp can be more wet.
·   Depending on the ingredient’s condition,

the extracted pulp can be affected; especially
when the ingredient is not fresh, the juice can
be extracted with the pulp.

  During operation, the juicing bowl shakes.
·   The juicing screw and the strainer are set up to

crush and squeeze the ingredients. It is normal
for the juicing screw and the strainer to vibrate.

· If the ingredient contains strong fiber,
the vibration from the drum set may be stronger.
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  Odšťavňovač přestal pracovat:
· Zkontrolujte stav napájecího kabelu, a zda 

je správně zapojen.
· Zkontrolujte, zda jsou všechny části přístroje 

správně sestaveny.  
· Pokud vložíte do přístroje příliš velké množství 

surovin, může dojít k jeho zahlcení a zastavení.
· Pokud přístroj přestane pracovat v důsledku 

zahlcení, opakujte proces REV - O - FWD (ZPĚTNÝ 
CHOD - VYPNUTO - NORMÁLNÍ CHOD), dokud 
nedojde k uvolnění.   

· Zpětný chod vytlačuje suroviny zpět nahoru, 
normální chod je vtahuje směrem dolů. 

· Pokud suroviny obsahují pecky, nejprve je 
před zpracování vypeckujte. Tvrdá semínka                      
a pecky mohou přístroj poškodit.

Ve šťávě se tvoří vrstvy: 
· V závislosti na hustotě použitých surovin se 

ve šťávě mohou tvořit vrstvy usazenin. 
Nejedná se však o vrstvy vzniklé oxidací, ke které 
dochází u vysokorychlostních odšťavňovačů. 

Násypka je zaseknutá:
· Po odšťavnění nechte přístroj pracovat ještě dalších 

30 sekund, aby se zbývající drť řádně odšťavnila. 
· Pokud je ve vrchní části odšťavňovače příliš velké 

množství drti, může dojít k zaseknutí násypky.               
V takovém případě opakujte proces REV - O - 
FWD (ZPĚTNÝ CHOD - VYPNUTO - NORMÁLNÍ 
CHOD), dokud nedojde k uvolnění. Poté položte 
obě ruce na násypku, silně na ni zatlačte a současně 
jí otáčejte proti směru hodinových ručiček.   

· Pro snadnější uvolnění násypky můžete 
do plnicího hrdla nalít trochu vody.

Při odšťavňování stéká po motorové 
základně šťáva:

· Pokud není silikonové těsnění odšťavňovací 
komory správně umístěné, může dojít k vytékání 
šťávy na motorovou základnu.  
Před sestavením jednotlivých částí přístroje se 
ujistěte, že je silikonové těsnění správně nasazené. 

Je možné odšťavňovat vláknité suroviny? 
· Suroviny jako řapíkatý celer nebo zázvor, 

které obsahují dlouhá vlákna, se mohou 
namotat na lisovací šnek a tím ovlivnit chod 
přístroje. Vláknité suroviny vždy nakrájejte 
na menší kousky, cca 5 cm dlouhé. 

Změna zabarvení plastových částí 
přístroje:

· Pokud ihned po odšťavňování přístroj 
nevyčistíte, zbytky surovin mohou zaschnout 
a znesnadnit tak rozebrání a čištění přístroje. 
Zaschlé zbytky surovin mohou též ovlivnit chod 
a barvu přístroje. 

· Přísady bohaté na karotenoidy, jako je mrkev
a špenát, mohou zbarvit plastové části přístroje.  
Pokud dojde ke zbarvení částí karotenoidy, 
potřete tyto oblasti rostlinným olejem a poté 
je omyjte šetrným saponátem.

· Rostlinný olej používejte pouze k ošetření 
zbarvených částí přístroje. V žádném případě 
jej nepoužívejte na ošetření lisovacího šneku 
či síta. Pokud by se rostlinný či živočišný olej
dostal do kontaktu s těmito částmi, mohlo 
by dojít k poškození přístroje. 

· Z důvodu snadnějšího čištění jsou silikonové 
díly vrchní části přístroje odnímatelné.

Použití přístroje pro jiné účely než 
odšťavňování: 

· Přístroj je určen pro odšťavňování surovin, jako 
je ovoce a zelenina. 

· Nepoužívejte odšťavňovač na extrakci 
rostlinných olejů. 

· Neodšťavňujte suroviny s vysokým obsahem 
rostlinných či živočišných olejů.

· Pokud se rostlinný či živočišný olej dostane do 
kontaktu s lisovacím šnekem či sítem, může 
to ovlivnit výkon odšťavňovače a zmíněné 
díly poškodit.
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SPECIFIKACE

Napětí

Příkon

Váha

Rozměry

Výrobce

Typ

Země výroby

Produkt

Model

Odšťavňovač

909

AC 220-240 V, 50/60 Hz

200 W

8,4 kg

510 x 185 x 230 (mm)

Sana Products Ltd.

Nízkorychlostní lis

Vyrobeno v Koreji
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SPECIFICATIONS

Voltage

Power Consumption

Weight

Dimension

Manufacturer

Type

Origin

Product

Model

Juicer

EUJ-909

AC220-240V, 50/60Hz

200W

9,1kg

230 x 175 x 515 (mm)

Sana Products Ltd.

Low Speed Compression

Made in Korea



Zjistěte více o produktech Sana na:

www.sana.cz

Sana Juicer 
828

Lis na olej
Sana 702

Sana Juicer 
707

Sana Horeca 
909

Sana Supreme 
727

Sana Juicer 
606

obilí Sana





www.sanaproducts.eu

PRODUKTY
®

Zdraví začíná v kuchyni...
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