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"SAGE" 
pRioRiTāTE iR 
dRošībA
Mēs, „Sage by Heston 
blumenthal”, vienmēr 
domājam par drošību. Mēs 
izstrādājam un izgatavojam 
preces, par augstāko kritēriju 
uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā 
klienta – drošību. Turklāt 
mēs lūdzam jūs uzmanīgi 
lietot jebkuras elektroierīces, 
ievērojot tālāk aprakstītos 
piesardzības pasākumus.

SVARīGi 
AiZSARdZībAS 
pASāKUMi
piRMS LiETošANAS 
iZLASiET ViSUS 
NoRādīJUMUS 
UN SAGLAbāJiET 
TURpMāKAi UZZiŅAi
• Pirms pirmās lietošanas, 
lūdzu, pārliecinieties, vai 
jūsu elektrotīkla spriegums 
atbilst spriegumam, kas 
norādīts uz datu plāksnītes 
ierīces apakšā. Ja jums ir 

šaubas, lūdzu, sazinieties ar 
vietējo elektrokompāniju.

• Pirms sulu spiedes 
izmantošanas pirmo reizi 
noņemiet visus iepakojuma 
materiālus un reklāmas 
uzlīmes un atbrīvojieties 
no tām drošā veidā.

• Lai nepieļautu nosmakšanas 
risku maziem bērniem, 
noņemiet aizsargpārsegu 
no ierīces kontaktdakšas 
un atbrīvojieties no tā.

• Ekspluatācijas laikā 
nenovietojiet sulu spiedi 
tuvu letes vai galda malai. 
Pārliecinieties, vai virsma 
ir līdzena, tīra un uz tās nav 
ūdens, miltu utt. Vibrācija, kas 
rodas ierīces darbības laikā, 
var likt ierīcei pārvietoties.

• Pirms turpināt lietot ierīci, 
notīriet un nosusiniet jebkurus 
vērā ņemamus šļakstus uz 
virsmas zem ierīces, tās 
tuvumā vai uz pašas ierīces.

• Nenovietojiet sulu spiedi uz 
karsta gāzes vai elektriskā 
degļa, tā tuvumā vai 
vietā, kur ierīce varētu 
pieskarties karstai plītij.
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• Pirms lietošanas vienmēr 
pārliecinieties, vai sulu 
spiede ir pareizi samontēta. 
Ja ierīce nebūs pareizi 
salikta, tā nedarbosies. 

• Pirms motora ieslēgšanas 
vienmēr pārliecinieties, vai 
sulu spiedes vāks ir droši 
nofiksēts vietā. Kamēr sulu 
spiede darbojas, neatveriet 
skavas. Pēc katras sulu spiedes 
lietošanas pagrieziet pogu 
stāvoklī OFF (izslēgts). Pirms 
izjaukšanas pārliecinieties, vai 
motors ir pilnībā apstājies.

• Neizmantojiet sulu spiedi uz 
izlietnes notecēšanās virsmas.

• Lietošanas laikā neatstājiet 
sulu spiedi bez uzraudzības.

• Starp lietošanas reizēm ļaujiet 
motoram 1 minūti "atpūsties".

• Vienmēr pārliecinieties, vai 
sulu spiede ir izslēgta, pogu 
ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) 
vadības panelī pagriežot 
stāvoklī OFF (izslēgts). Pēc tam 
izslēdziet ierīci un atvienojiet 
elektrības vadu no elektrotīkla. 
Pirms bloķējošās drošības 
sviras atbrīvošanas un/vai 
mēģinājuma pārvietot ierīci, ja 
sulu spiede netiek lietota, kā arī 
pirms izjaukšanas, tīrīšanas un 
uzglabāšanas pārliecinieties, 

vai nerūsējošā tērauda grozs 
ir pārstājis griezties un 
motors ir pilnībā apstājies. 

• Šajā lietošanas instrukcijā 
iekļautās receptes nav 
uzskatāmas par tādām, kas 
rada lielu slodzi. Tomēr cieti 
augļi un dārzeņi, spiežot tos 
ar zemu ātrumu, radīs lielāku 
noslodzi motoram. Lūdzu, 
skatiet norādījumus par 
sulas spiešanu, lai noteiktu 
pareizu ātrumu, ar kādu 
ieteicams spiest konkrētus 
augļus un dārzeņus.

• Lietošanas laikā rokas, 
pirkstus, matus, apģērbu, kā 
arī virtuves lāpstiņas un citus 
virtuves piederumus turiet 
drošā attālumā no ierīces. 

• Nekad nestumiet produktus 
teknē, izmantojot pirkstus vai 
citus virtuves piederumus. 
Vienmēr izmantojiet 
pievienoto produktu stūmēju. 
Nelieciet rokas vai pirkstus 
produktu teknē, kad tā ir 
uzlikta uz ierīces. Ja sastāvdaļa 
iesprūst teknes atverē, stumiet 
to uz leju ar produktu stūmēju 
vai citu augļa/dārzeņa gabalu. 
Ja tas nav iespējams, izslēdziet 
motoru un izjauciet sulu spiedi, 
lai izņemtu iesprūdušo gabalu. 

LV
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• Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar 
nerūsējošā tērauda filtra grozu, 
jo mazie asmenīši filtra groza 
pamatnē ir ļoti asi. Nepareiza 
rīcība var radīt traumas.

• Neizmantojiet sulu spiedi 
citiem mērķiem, izņemot 
pārtikas un/vai dzērienu 
pagatavošanu. Nedarbiniet 
ierīci, ja mīkstumu tvertne 
neatrodas savā vietā.

• Uzturiet ierīci tīru. 
Skatiet apkopes un 
tīrīšanas instrukcijas.

• Pirms sulu spiešanas no 
citrusaugļiem noņemiet mizu.

• Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts 
rotējošais siets (filtra grozs).

SVARīGi dRošībAS 
pASāKUMi, KAS 
ATTiECAS UZ ViSāM 
ELEKTRoiERīCĒM
• Pirms lietošanas pilnībā 
iztiniet elektrības kabeli.

• Nepieļaujiet, lai elektrības 
vads nokarātos pāri letes vai 
galda malai, pieskartos karstai 
virsmai vai samezglotos. 

• Lai izvairītos no elektrotraumas, 
neiegremdējiet ūdenī 
vai citā šķīdumā vadu, 
kontaktdakšu vai ierīci. 

• Atstājot ierīci bez uzraudzības, 
pirms salikšanas, izjaukšanas 
vai tīrīšanas vienmēr atvienojiet 
ierīci no elektrotīkla.

• Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. 
Šo ierīci var lietot personas 
ar pazeminātām fiziskām, 
sensorām vai garīgām spējām 
vai personas bez pieredzes 
un zināšanām, ja tās tiek 
uzraudzītas vai tām tiek sniegti 
norādījumi attiecībā uz ierīces 
drošu lietošanu un tās apzinās 
ar lietošanu saistītos riskus.

• Ierīci un tās elektrības 
vadu uzglabājiet bērniem 
nepieejamā vietā. Bērni 
nedrīkst rotaļāties ar ierīci. 
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• Bērni bez uzraudzības nedrīkst 
veikt ierīces tīrīšanu un apkopi. 

• Iesakām regulāri pārbaudīt 
ierīci. Nelietojiet ierīci, ja 
elektrības vads, elektrības 
kontaktdakša vai ierīce ir 
jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce 
ir bojāta vai tai nepieciešama 
cita apkope, izņemot tīrīšanu, 
lūdzu, sazinieties ar "Sage" 
Klientu servisu pa tālruni  
+371 67790720. 

• Jebkura apkope, izņemot 
tīrīšanu, jāveic pilnvarotā 
"Sage" servisa centrā.

• Šī ierīce ir paredzēta tikai 
lietošanai mājsaimniecībā. 
Neizmantojiet šo ierīci citiem 
mērķiem, izņemot paredzēto 
lietojumu. Nelietojiet to 
transportlīdzekļos vai laivās, 
kas atrodas kustībā. Nelietojiet 
ārpus telpām. Nepareiza 
lietošana var radīt traumas.

• Iesakām uzstādīt diferenciālas 
aizsardzības ierīci (drošības 
slēdzi, kas nodrošina papildu 
aizsardzību elektroierīču 
lietošanas laikā). Elektrotīkla 
ķēdē, kurai pieslēgta ierīce, 
iesakām uzstādīt drošības 
slēdzi, kura nominālā jauda 
nepārsniedz 30 mA. Lai 
saņemtu kvalificētu padomu, 
sazinieties ar elektriķi.

Attēlotais simbols nozīmē, 
ka šo ierīci nedrīkst izmest 
ar standarta sadzīves 
atkritumiem. Tā jānogādā 

vietējās pašvaldības atkritumu 
savākšanas centrā, kas paredzēts 
šim mērķim, vai pie izplatītāja, 
kas nodrošina šādu 
pakalpojumu. Lai iegūtu papildu 
informāciju, lūdzu, sazinieties ar 
vietējo biroju.

LV
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Sastāvdaļas

A. Mazais produktu stūmējs. 
Veselu augļu un dārzeņu stumšanai lejup 
padeves caurulē.

b. Unikāla tiešās centrālās padeves sistēma. 
Nodrošina maksimālu sulas ieguvi.

C.  īpaši plata 84 mm padeves caurule 
ietilpina lielākus augļus un dārzeņus 
veselus.

d. Mikrosieta filtra grozs no nerūsējoša, ar 
titānu pastiprināta tērauda.

E. Lielas ietilpības mīkstuma (pulpas) tvertne. 
Mazgājama trauku mazgājamā mašīnā.

F. Augstas veiktspējas 1200 vatu motors 
Motoram ir 5 gadu garantija.

G. Vada glabātuve. 
Vads tinas ap pēdu un nofiksējas vietā zem 
pamatnes.

H. drošības bloķētājs. 
Aptur sulu spiedes darbību, ja vāks nav 
fiksēts savā vietā.

i. Sulu spiedes vāks. 
Nav mazgājams trauku mazgājamā mašīnā.

J. Filtra konteiners.
K. 1 litra sulas krūze ar vāciņu. 

Ar iebūvētu putu atdalītāju (mazgājamu 
trauku mazgājamā mašīnā).

L. 2 ātrumu elektroniskā vadība. 
Slēdzis ON/OFF (Ieslēgts/Izslēgts).

A

F

H

J

I

G

E

C

B

D

K



7

Salikšana
3. Savietojiet bultiņas uz nerūsējošā tērauda 

filtra pamatnes ar bultiņām uz motora 
piedziņas uzmavas un spiediet, līdz grozs ar 
klikšķi iegulstas vietā. Nerūsējošā tērauda 
filtra grozam ir jābūt droši nostiprinātam 
filtra konteinera iekšpusē un uz motora 
bāzes.

4. Uzlieciet sulu spiedes vāku uz filtra 
konteinera, novietojot padeves cauruli 
virs nerūsējošā tērauda filtra groza, un 
piespiediet, lai tas iegulstas vietā.

5. Paceliet drošības bloķētāju un ievietojiet to 
divās gropēs katrā sulu spiedes vāka pusē.

Drošības bloķētājam tagad jābūt vertikālā  
      pozīcijā un nofiksētam uz sulu spiedes vāka.

pirms pirmās lietošanas
Pirms sulu spiedes pirmās lietošanas noņemiet 
iepakojuma materiālu un reklāmas uzlīmes un 
etiķetes un atbrīvojieties no tām videi drošā 
veidā.
Ierīcei jābūt izslēgtai un kontaktdakšai – 
izrautai no kontaktligzdas.
Nomazgājiet filtra konteineru, filtra grozu, sulu 
spiedes vāku, produktu stūmēju, mīkstuma 
tvertni un sulas krūzi un vāciņu siltā, ziepjainā 
ūdenī, izmantojot mīkstu drāniņu. Rūpīgi 
noskalojiet un nosusiniet. Motora bāzi var 
pārslaucīt ar slapju lupatiņu. Rūpīgi nosusiniet. 
1. Novietojiet motora bāzi uz līdzenas, 

sausas virsmas, piemēram, uz sola. 
Uz vadības paneļa izslēdziet motora 
bāzi (slēdzis pozīcijā OFF), pēc tam 
izslēdziet kontaktligzdu un izraujiet no tās 
kontaktdakšu. 

2. Novietojiet filtra konteineru uz motora bāzes.

LV
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6. Virziet stūmēju lejup pa padeves cauruli, 
savietojot gropi produktu stūmējā ar mazo 
izvirzījumu padeves caurules augšdaļas 
iekšpusē.

STŪMĒJA 
GRopE

MAZS  
iZViRZīJUMS 

pAdEVES 
CAURULĒ

Turpiniet virzīt stūmēju lejup pa padeves  
      cauruli.

7. Novietojiet mīkstuma tvertni vietā, viegli 
sagāžot motora bāzi pa labi. Ievietojiet 
mīkstuma tvertni zem sulu spiedes vāka 
kreisajā pusē tā, lai to atbalstītu sulu spiedes 
vāks un motora bāze.

piEZīME

Lai mazinātu tīrīšanas apjomu, izklājiet 
mīkstuma tvertni ar saldētavas maisiņu, kurā 
savāksit mīkstumu. Mīkstumu var izmantot 
citos ēdienos, par kompostu dārzā vai izmest.
8. Palieciet sulas krūzi zem sulas snīpja sulu 

spides labajā pusē. Sulu krūzes vāciņu 
izmanto šļakatu novēršanai.
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Funkcijas

iERīCES dARbiNāšANA
1. Nomazgājiet sulas spiešanai paredzētos 

augļus vai dārzeņus.

piEZīME

Lielāko daļu augļu vai dārzeņu nav vajadzīgs 
sagriezt vai apgriezt, jo tie veseli ietilpst 
padeves caurulē. No bietēm, burkāniem u.c. 
saknēm pirms lietošanas notīriet visu zemi, tos 
labi nomazgājiet un nogrieziet tiem lapas.
2. Pārbaudiet, vai sulu spiede ir pareizi salikta. 

Skatiet sadaļu "Ierīces salikšana". Pirms 
sākt spiest sulu, pārbaudiet, vai sulas krūze 
ir novietota zem sulas snīpja un mīkstuma 
tvertne ir vietā.

3. Elektrības kontaktdakšu ievietojiet 230 V 
kontaktligzdā. Ieslēdziet kontaktligzdu. 
Iestatiet vēlamo ātrumu. Pārslēdziet 
divātrumu slēdzi uz augšu mazākam 
ātrumam vai uz leju lielākam ātrumam, 
atkarībā no izmantotā augļu vai dārzeņu 
veida. Norādījumiem dažādu augļu un 
dārzeņu sulas spiešanai izmantojiet ātruma 
izvēles tabulu. 

āTRUMA iZVĒLES TAbULA

Āboli Liels

Aprikozes bez kauliņiem Mazs

Bietes (apgrieztas) Liels

Mellenes Mazs

Brokoļi Mazs

Briseles kāposti (apgriezti) Liels

Kāposti Mazs

Burkāni Liels

Ziedkāposti Mazs

Selerijas Liels

Gurķi (mizoti) Mazs

Gurķi, ar mīkstu mizu Liels

Fenhelis Mazs

Vīnogas (bez sēkliņām) Mazs

Kivi (nomizoti) Mazs

Mango (nomizoti, bez 
kauliņiem)

Mazs

Melones (nomizotas) Mazs

Nektarīni (bez kauliņiem) Mazs

Apelsīni (mizoti) Liels vai mazs

Persiki (bez kauliņiem) Mazs

Bumbieri (bez kātiņiem) Liels cietiem vai 
mazs mīkstiem

Ananāsi (mizoti) Liels

Plūmes (bez kauliņiem) Mazs

Avenes Mazs

Tomāti Mazs

Arbūzs (mizots) Mazs

LV
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4. Motoram darbojoties, ievietojiet produktu 
padeves caurulē un izmantojiet produktu 
stūmēju, lai saudzīgi virzītu produktu uz 
leju. Lai iegūtu maksimālo sulas daudzumu, 
vienmēr spiediet produktu stūmēju uz leju 
lēnām.

piEZīME

Pirms produkta ievietošanas padeves caurulē 
motoram jābūt ieslēgtam.

5. Augļu vai dārzeņu apstrādes laikā sula 
tecēs sulas krūzē un atdalītais mīkstums 
uzkrāsies mīkstuma tvertnē.

piEZīME

Mīkstuma tvertni var iztukšot sulas spiešanas 
laikā, uz vadības paneļa izslēdzot sulu spiedi un 
pēc tam uzmanīgi izņemot mīkstuma tvertni.  
Pirms turpināt spiest sulu, atlieciet tukšo 
mīkstuma tvertni vietā. Nepieļaujiet mīkstuma 
tvertnes pārpildīšanos, jo tas var ietekmēt 
ierīces darbu.

piEZīME

Lai mazinātu tīrīšanas apjomu, izklājiet 
mīkstuma tvertni ar saldētavas maisiņu, kurā 
savāksies mīkstums. Mīkstumu pēc tam var 
izmantot citos ēdienos, kā kompostu dārzā vai 
izmest.

piEZīME

Lai sulā atstātu putas, pirms sulas liešanas 
glāzē vienkārši noņemiet sulas krūzes vāku.

piEZīME

Sulu spiede ir aprīkota ar drošības ietaisi, kas 
aizsargā to no pārkaršanas pie pārmērīgas 
slodzes. Pārkaršanas gadījumā sulu spiede 
automātiski aktivizē šo ietaisi aizsardzībai pret 
pārslodzi, un iekārta izslēdzas. Kad aktivizēta 
ietaise aizsardzībai pret pārslodzi, atvienojiet 
sulu spiedi no elektrotīkla vismaz uz 15 
minūtēm, lai tā atdzistu. Pēc tam pievienojiet 
sulu spiedi elektrotīklam un lietojiet kā parasti.

bRīdiNāJUMS

Nekad nelietojiet pirkstus produktu spiešanai 
lejup pa padeves cauruli vai padeves caurules 
tīrīšanai.  Vienmēr izmantojiet pievienoto 
produktu stūmēju.

iERīCES iZJAUKšANA
1. Izslēdziet ierīci, pārslēdzot ātruma slēdzi 

augšup vai lejup pozīcijā OFF (Izslēgts). Pēc 
tam izslēdziet kontaktligzdu un izraujiet no 
tās kontaktdakšu. Pārliecinieties, ka filtra 
grozs ir pilnīgi apstājies.

2. Izņemiet mīkstuma tvertni, viegli sagāžot 
motora bāzi pa labi, un atbrīvojiet to no 
aiztura sulu spiedes vāka apakšā.

3. No abām pusēm saņemiet drošības 
bloķētāju, atvelciet atpakaļ un pārceliet pār 
gropēm sulu spiedes vāka abās pusēs.



11

Pabīdiet uz leju drošības bloķētāju, atbrīvojot to.

4. Noņemiet sulu spiedes vāku.

5. Lai izņemtu filtra konteineru kopā ar 
nerūsējošā tērauda filtra grozu, turiet 
sulu spiedes pamatni un grieziet filtra 
konteineru, saņemot aiz sulas snīpja.

6. Noceliet filtra konteineru kopā ar 
nerūsējošā tērauda filtra grozu.

7. Lai izņemtu nerūsējošā tērauda filtra 
grozu no filtra konteinera, ielieciet pirkstus 
zem gropēm, kas atzīmētas ar "lift basket" 
("pacelt grozu"), un paceliet filtra grozu. 
Tīrīšanas atvieglošanai ieteicams izņemt 
filtra grozu virs izlietnes.

FiLTRA GRoZS

UZMANībU:
ASi ASMEŅi

bRīdiNāJUMS

Nerūsējošā tērauda filtra grozam ir asi 
asmenīši augļu un dārzeņu griešanai 
un apstrādei. Rīkojoties ar filtra grozu, 
uzmanieties, lai nepieskartos asmenīšiem.

LV
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ApKopE UN TīRīšANA

Izslēdziet sulu spiedi, pārslēdzot slēdzi 
ON/OFF (Ieslēgts/Izslēgts) uz vadības 
paneļa uz OFF (Izslēgts). Pēc tam 
izslēdziet kontaktligzdu un izraujiet no tās 
kontaktdakšu. Pārbaudiet, vai sulu spiede 
ir pareizi izjaukta. Skatiet sadaļu "Ierīces 
izjaukšana".

TīRīšANAS ATViEGLošANAi:
• Tīriet sulu spiedi uzreiz pēc lietošanas, 

neļaujiet uz tās sakalt sulas vai mīkstuma 
atliekām.

• Pēc katras lietošanas reizes noskalojiet ierīces 
izņemamās daļas karstā ūdenī, lai aizvāktu 
mitro mīkstumu. Ļaujiet ierīces daļām nožūt.

piEZīME

Lai mazinātu tīrīšanas apjomu, izklājiet 
mīkstuma tvertni ar saldētavas maisiņu, 
kurā savāksit mīkstumu. Mīkstumu pēc tam 
var izmantot citos ēdienos, kā kompostu 
dārzā vai izmest.

MoToRA bāZES TīRīšANA
• Noslaukiet motora bāzi ar mīkstu, slapju 

lupatiņu, pēc tam rūpīgi nosusiniet.
• Noslaukiet no elektrības vada liekās produktu 

daļiņas.

piEZīME

Neizmantojiet motora bāzes daļu tīrīšanai 
abrazīvus sūkļus vai tīrīšanas līdzekļus, jo tie 
var saskrāpēt virsmu.

FiLTRA KoNTEiNERA, SULU SpiEdES 
VāKA, pRodUKTU STŪMĒJA, MīKSTUMA 
TVERTNES TīRīšANA

Mazgājiet visas daļas ziepjainā ūdenī ar 
mīkstu drāniņu. Rūpīgi noskalojiet un 
nosusiniet.

piEZīME

Filtra konteineru, sulu spiedes krūzi un 
vāku, produktu stūmēju un mīkstuma tvertni 
drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā 
(tikai augšējā plauktā). Sulu spiedes vāku 
nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

FiLTRA GRoZA TīRīšANA
• Netraucētai sulas spiešanai vienmēr rūpīgi 

notīriet nerūsējošā tērauda filtra grozu, 
izmantojot komplektā iekļauto suku. Ir 
svarīgi to darīt uzreiz pēc lietošanas.

• Uzreiz pēc sulas spiešanas iemērciet 
nerūsējošā tērauda filtra grozu karstā, 
ziepjainā ūdenī apmēram uz 10 minūtēm. 
Ja mīkstumu atstāj uz filtra izžūt, ar to var 
aizsērēt filtra sieta smalkās poras un rezultātā 
samazināties sulu spiedes efektivitāte.

• Turiet filtra grozu zem tekoša ūdens un 
ar tīrāmo suku berziet grozu virzienā 
no iekšpuses uz ārmalu. Uzmanieties, 
lai nepieskartos asajiem asmenīšiem 
filtra groza centrā. Atkārtojiet šo procesu 
groza ārpusē. Pēc filtra groza notīrīšanas 
apskatiet to pret gaismu un pārbaudiet, vai 
smalkā sieta acis nav aizsērējušas. Ja acis 
ir aizsērējušas, iemērciet filtra grozu karstā 
ūdenī ar 10% citronu sulas, lai atbrīvotu acis 
no aizsērējuma. Atkārtojiet tīrīšanas procesu 
ar tīrāmo suku. Filtra grozu drīkst mazgāt arī 
trauku mazgājamā mašīnā.
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piEZīME

Sulas krūzi un vāku drīkst mazgāt trauku 
mazgājamā mašīnā (tikai augšējā plauktā).

NoTURīGU ĒdiENA TRAipU UN SMAKU 
AiZVāKšANA

Spēcīgas krāsas augļi un dārzeņi var sakrāsot 
plastmasu. Lai mazinātu šādu iedarbību, 
mazgājiet daļas uzreiz pēc lietošanas. Ja 
plastmasas daļas sakrāsojas, tās var iemērkt 
ūdenī ar 10% citronu sulas vai notīrīt ar 
neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Sulu spiede ir aprīkota ar augstas veiktspējas 
1200 vatu motoru. Šī augstā veiktspēja ļāva 
mums dot motoram 5 gadu garantiju pret 
materiāla vai konstrukcijas kļūdām. Šī garantija 
ir 24 mēnešu garantijas pagarinājums un 
attiecas tikai uz motoru. Garantijā nav ietverti 
bojājumi, kas radušies negadījuma, nepareizas 
vai instrukcijā neaprakstītas lietošanas 
rezultātā.

bRīdiNāJUMS

Nemērciet motora bāzi ūdenī vai citā šķidrumā. 
Filtra groza centrā un padeves caurulē ir asi 
asmenīši augļu un dārzeņu apstrādei pie sulas 
spiešanas. Rīkojoties ar filtra grozu vai padeves 
cauruli, nepieskarieties asmenīšiem.

Apkope un 
tīrīšana

Nemērciet nerūsējošā tērauda filtra grozu 
balinātājā vai citos kodīgos tīrīšanas līdzekļos. 

Vienmēr rīkojieties ar filtra grozu piesardzīgi, 
jo to ir viegli sabojāt.

piEZīME

Nerūsējošā tērauda filtra grozu drīkst mazgāt 
trauku mazgājamā mašīnā (tikai augšējā 
plauktā).

SULAS KRŪZES TīRīšANA
• Noskalojiet sulas krūzi un vāku ar putu 

atliekām zem tekoša ūdens.
• Nomazgājiet abas daļas ziepjainā ūdenī 

ar mīkstu drāniņu. Rūpīgi noskalojiet un 
nosusiniet.

LV
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Bojājumu 
novēršana

iESpĒJAMā 
pRobLĒMA

ViEGLS RiSiNāJUMS

Mašīna ir ieslēgta 
(slēdzis ir pozīcijā 
"oN"), bet nedarbojas

• Iespējams, ka drošības bloķētājs nav pareizā vertikālajā pozīcijā, ievietots divās 
gropēs katrās sulu spiedes vāka pusē.

Spiežot sulu, šķiet, 
ka stājas motors

• Ja sulu spiež pārāk enerģiski, zem sulu spiedes vāka var sakrāties slapjš 
mīkstums. Mēģiniet palēnināt sulas spiešanu, lēnāk spiežot uz leju produktu 
stūmēju padeves caurulē. Sekojiet izjaukšanas un tīrīšanas instrukcijām un 
iztīriet filtra konteineru, nerūsējošā tērauda filtra grozu un sulu spiedes vāku.

• Sulu spiede automātiski beidz darboties, ja motors apstājas uz laiku, kas ilgāks 
par 10 sekundēm. Tiek apstrādāts pārāk daudz produkta reizē vai produkta 
gabali nav pietiekami mazi. Mēģiniet apgriezt produktu vai sagriezt to mazākos 
vienāda izmēra gabaliņos un katrā reizē apstrādāt mazāku produkta daudzumu. 
Lai turpinātu sulas spiešanu, izslēdziet un atkal ieslēdziet sulu spiedi, vispirms 
uz vadības paneļa pārslēdzot slēdzi ON/OFF (Ieslēgts/Izslēgts) pozīcijā OFF 
(Izslēgts), pēc tam – pozīcijā ON (Ieslēgts).

• Cieti augļi un dārzeņi izraisa lieku motora slodzi, ja izvēlēts mazs ātrums. Skatiet 
sulu spiešanas pamācību, lai noteiktu pareizo ātrumu sulu spiešanai no augļiem 
un dārzeņiem. Pirms likt produktus padeves caurulē, pārliecinieties, ka darbojas 
motors.

Nerūsējošā 
tērauda filtra grozā 
sakrājas pārāk 
daudz mīkstuma

• Pārstājiet spiest sulu un sekojiet izjaukšanas instrukcijām. Noņemiet sulu 
spiedes vāku, nokasiet mīkstumu, salieciet sulu spiedi un atsāciet spiest sulu. 
Pamēģiniet pamīšus spiest sulu no mīkstiem un cietiem augļiem vai dārzeņiem.

Mīkstums ir pārāk 
slapjš, un tiek 
izspiests pārāk 
maz sulas

• Mēģiniet spiest sulu lēnāk. Izņemiet nerūsējošā tērauda filtra grozu un rūpīgi 
notīriet sieta sieniņas ar tīrāmo suku. Noskalojiet filtra grozu karstā, tekošā 
ūdenī. Ja nosprostotas smalkā sieta acis, iemērciet grozu karstā ūdenī ar 10% 
citronu sulas, lai atbrīvotu acis, vai nomazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā. Tā 
tiks aizvāktas sakrājušās liekās šķiedras (no augļiem un dārzeņiem), kas varētu 
kavēt sulas plūsmu.

Starp sulu spiedi 
un sulu spiedes 
vāku iztek sula

• Pamēģiniet palēnināt sulas spiešanas ātrumu, lēnāk spiežot produktu stūmēju 
lejup padeves caurulē.

• Pārbaudiet, vai visas daļas ir cieši saliktas kopā un vai drošības bloķētājs ir vietā.

No snīpja 
šļakstās sula

• Sula tiek spiesta pārāk ātri: mēģiniet palēnināt sulas spiešanas ātrumu, lēnāk 
spiežot produktu stūmēju lejup padeves caurulē.

ierīce pārstāj 
darboties un mirgo 
pārslodzes indikators

• Tas nozīmē, ka motora ātrums ir pazeminājies līdz neefektīvam līmenim.  
Tas var notikt pārlieku liela spiediena rezultātā uz produktu stūmēju vai 
tāpēc, ka uz vāka vai mīkstuma tvertnē ir uzkrājies pārlieku daudz mīkstuma. 
Izmantojot atbilstošu spiedienu uz produktu stūmēju vai regulāri tīrot vāku un 
mīkstumu tvertni, jūs varat novērst šo situāciju.
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pārkaršana pie 
pārmērīgas slodzes

• Sulu spiede ir aprīkota ar drošības ietaisi, kas aizsargā to no pārkaršanas pie 
pārmērīgas slodzes. Pārkaršanas gadījumā sulu spiede automātiski aktivizē šo 
ietaisi aizsardzībai pret pārslodzi, un iekārta izslēdzas. Kad aktivizēta ietaise 
aizsardzībai pret pārslodzi, atvienojiet sulu spiedi no elektrotīkla vismaz uz 
15 minūtēm, lai tā atdzistu. Pēc tam pievienojiet sulu spiedi elektrotīklam un 
lietojiet kā parasti.

• Pirms produktu ievietošanas padeves caurulē sulu spiedei ir jābūt ieslēgtai un 
motoram ir jādarbojas. Nelieciet padeves caurulē pārāk daudz produkta un 
pārbaudiet, vai filtra grozs, tā asmeņi un siets ir pilnīgi tīri no produkta atliekām, 
jo tas var izraisīt nevajadzīgu pretestību motoram, kā rezultātā motors pārkarst.

LV
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Padomi
AUGĻU UN dāRZEŅU SAGATAVošANA
• Augļi ar cietu vai neēdamu mizu, tādi kā 

mango, guava, melones vai ananāsi, pirms 
sulas spiešanas ir noteikti jānomizo.

• Gurķus un dažus citus dārzeņus atkarībā 
no mizas mīkstuma un sulai izvirzītajām 
prasībām var apstrādāt nemizotus.

• No augļiem, kam ir lielas serdes, kauliņi 
vai cietas sēklas, piemēram, nektarīniem, 
persikiem, mango, aprikozēm, plūmēm un 
ķiršiem, pirms sulas spiešanas kauliņi resp. 
sēklas ir jāizņem.

• No bietēm, burkāniem u.c. saknēm pirms 
sulas spiešanas notīriet visu zemi, tos labi 
nomazgājiet un nogrieziet tiem lapas.

• Zemenes u.tml. pirms sulas spiešanas 
notīriet; bumbieriem noņemiet kātiņus.

• Sulu spiedē var spiest sulu no citrusaugļiem, 
taču vispirms nomizojiet tos un izņemiet 
sēklas un lieko serdi.

• Lai ābolu sula nebrūnētu, tai var pievienot 
nedaudz citronu sulas.

piEZīME

Sulu spiede ļauj iegūt spēcinošu, putojošu 
apelsīnu sulu. Pirms sulas spiešanas vienkārši 
nomizojiet apelsīnus, izņemiet lieko serdi 
un sēklas. Pirms sulas spiešanas apelsīnus 
vislabāk uzglabāt ledusskapī.

pAREiZā TEHNiKA
Spiežot sulu no dažādiem dažādas 
konsistences augļiem vai dārzeņiem, sāciet 
ar mīkstākajiem mazā ātrumā un pakāpeniski 
pārejiet uz cietākajiem lielā ātrumā.
Spiežot sulu no garšaugiem, rožu kāpostiem 
vai citiem dārzeņiem ar zaļām lapām, labākai 
sulas ieguvei satiniet tos blīvā saišķī vai 
apstrādājiet reizē ar citām sastāvdaļām.

pAdoMi SULU SpiEšANAi 
Ko iR VĒRTS ZiNāT pAR SULU SpiEšANU
Lai gan šai bukletā aprakstītie sulu dzērieni 
ir radīti, domājot galvenokārt par garšu, 
konsistenci un aromātu, taču tīkamo garšas 
piedzīvojumu, protams, papildina labums, ko 
svaigi spiestas sulas dod veselībai.
Sula satur līdz 70% no augļu un dārzeņu 
barojošās daļas. No svaigiem augļiem un 
dārzeņiem iegūti šķidrumi ir svarīga labi 
sabalansētas, veselīgas diētas daļa. Svaigas 
augļu un dārzeņu sulas ir viegli pieejams 
vitamīnu un minerālvielu avots. Sulas ātri 
uzsūcas asinīs: tas ir visātrākais veids, kādā 
ķermenis var sagremot barības vielas.
Pats spiežot augļu un dārzeņu sulas, jūs 
pilnībā kontrolējat to saturu. Izvēlieties 
sastāvdaļas un izlemiet, vai pēc izspiešanas 
sulai nepieciešams pievienot cukuru, sāli vai 
citas garšvielas. Svaigi spiestas sulas jāpatērē 
uzreiz pēc apstrādes, lai nezaudētu tajās esošos 
vitamīnus.

AUGĻU UN dāRZEŅU iEGādE UN 
GLAbāšANA
• Pirms sulas spiešanas vienmēr nomazgājiet 

augļus un dārzeņus.
• Sulas spiešanai vienmēr izmantojiet svaigus 

augļus un dārzeņus.
• Lai taupītu naudu un iegūtu svaigākus 

produktus, pērciet sezonas augļus vai 
dārzeņus. Skatiet augļu un dārzeņu tabulu.

• Pirms uzglabāšanas nomazgājiet un 
nožāvējiet augļus un dārzeņus, lai tie būtu 
sulas spiešanas gatavībā.

• Lielāko daļu augļu un cietākos dārzeņus 
var uzglabāt istabas temperatūrā. Jutīgākos 
un ātrbojīgākos, tādus kā tomāti, ogas, lapu 
zaļumi, selerijas, gurķi un garšaugi, līdz 
izmantošanai jāuzglabā ledusskapī.
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piEZīME

Centrifugālās sulu spiešanas principa dēļ sulas ieguve būs maza, ja spiedīsit sulu no garšaugiem 
vai dārzeņiem ar zaļām lapām atsevišķi. Ieteicams tos apstrādāt kopā ar citiem augļiem un 
dārzeņiem.
Visi augļi un dārzeņi dod atšķirīgu šķidruma daudzumu. Tas atšķiras arī vienas grupas ietvaros, 
resp., vieni tomāti dod vairāk sulas nekā citi. Sulu receptes nav precīzas, tāpēc precīzi sulu 
daudzumi nav izšķiroši svarīgi veiksmīgam maisījumam.
Lai iegūtu maksimālo sulas daudzumu, vienmēr spiediet produktu stūmēju uz leju lēnām.

Kā iEGŪT pAREiZo MAiSīJUMU
Ir viegli iegūt sulu, kas lieliski garšo. Ja esat paši spieduši augļu vai dārzeņu sulas, tad zināsit, cik 
vienkārši ir izgudrot jaunas kombinācijas. Garša, krāsa, konsistence un sastāvdaļas ir personīgās 
gaumes jautājums. Apdomājiet konkrētas garšas un produktus – vai tie saderētu kopā vai drīzāk nē. 
Stipra smarža var nomākt vājākus aromātus. Taču labs princips ir kombinēt ar cieti un mīkstumu 
bagātus augļus un dārzeņus ar tādiem, kam ir augsts šķidruma saturs.

MīKSTUMA iZMANTošANA
Pēc sulas spiešanas pārpalikušo mīkstumu veido galvenokārt šķiedras un celuloze, kuri, tāpat kā 
sulā esošās barības vielas, ir nepieciešami mūsu ikdienas uzturā un daudzējādi izmantojami. Taču 
mīkstums, tāpat kā sula, ir jāizlieto tai pašā dienā, lai neietu zudumā vitamīni.
Šai bukletā ir vairākas receptes mīkstuma izmantošanai. Turklāt mīkstumu var izmantot apjoma 
piešķiršanai frikadelēm un kotletēm, sautējumu un zupu biezināšanai; augļu mīkstumu var 
vienkārši ievietot karstumizturīgā traukā, pārliet ar bezē un cept krāsnī, tā iegūstot vienkāršu saldo 
ēdienu.
Mīkstums ir ne tikai patērējams uzturā, bet arī lielisks dārza komposts.

piEZīME

Mīkstumā var būt palikuši augļu vai dārzeņu gabaliņi. Pirms mīkstuma izmantošanas receptēs tie 
ir jāizņem.

FAKTi pAR AUGĻiEM UN dāRZEŅiEM

AUGĻi UN 
dāRZEŅi

LAbāKā 
SEZoNA 
iEGādEi

UZGLAbāšANA UZTURVĒRTībA KiLodŽoULU/
KALoRiJU 
SKAiTS

Āboli Vasara / Rudens Plastmasas maisiņos 
ar ventilāciju, 
ledusskapī

Augsts diētiskās 
šķiedras un C 
vitamīna saturs

166 g ābolu 
= 338 kj (80 cal)

Aprikozes Vasara Neiepakotas 
ledusskapī vai 
ledusskapja augļu/
dārzeņu nodalījumā

Augsts diētiskās 
šķiedras saturs, 
satur kāliju

55 g aprikožu  
= 80 kj (19 cal) 

Banāni Rudens / 
Pavasaris

Istabas temperatūra B6 un C vitamīni, 
diētiskā šķiedra

100 g banānu 
= 378 kj (90 cal)

LV
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AUGĻi UN 
dāRZEŅi

LAbāKā 
SEZoNA 
iEGādEi

UZGLAbāšANA UZTURVĒRTībA KiLodŽoULU/
KALoRiJU 
SKAiTS

Bietes Ziema Nogrieziet galus, 
pēc tam neiepakotas 
uzglabājiet ledusskapī

Labs folskābes un 
diētiskās šķiedras, 
C vitamīna un kālija 
avots

160 g biešu
= 332 kj (79 cal)

Mellenes Vasara Segtas ledusskapī C vitamīns 100 g melleņu 
= 220 kj (52 kal)

Brokoļi Rudens / Ziema Plastmasas maisiņos 
ledusskapī

C vitamīns, folskābe, 
B2, B5, E, B6 un 
diētiskā šķiedra

100 g brokoļu 
= 131 kj (31 kal)

Briseles kāposti Rudens / Ziema Neiepakoti ledusskapī 
vai ledusskapja 
augļu un dārzeņu 
nodalījumā

C, B2, B6, E vitamīni, 
folskābe un diētiskā 
šķiedra

100 g Briseles 
kāpostu = 156 kj 
(37 kal)

Kāposti Ziema Iepakoti, apgriezti, 
ledusskapī

C vitamīns, folskābe, 
kālijs, B6 un diētiskā 
šķiedra

100 g kāpostu
= 93 kj (22 kal)

Burkāni Ziema Nesegti ledusskapī A, C, B6 vitamīni un 
diētiskā šķiedra

100 g burkānu
= 140 kj (33 kal)

Ziedkāposti Rudens / Ziema Noņemiet ārējās 
lapas, uzglabājiet 
plastmasas maisiņā 
ledusskapī

C, B5, B6 vitamīni, 
folskābe, 5 vitamīns 
un kālijs

 100 g ziedkāpostu 
= 103 kj (24,5 kal)

Selerijas Rudens / Ziema Plastmasas maisiņā 
ledusskapī

C vitamīns un kālijs 100 g kāta
= 64 kj (15 kal)

Gurķis Vasara Augļu un dārzeņu 
nodalījumā 
ledusskapī

C vitamīns 100 g gurķa
= 50 kj (12 cal)

Fenhelis No rudens līdz 
pavasarim

Ledusskapī C vitamīns, diētiskā 
šķiedra, folskābe

100 g fenheļa
= 80 kj (19 cal)

Greipfrūts Visu gadu Istabas temperatūra C vitamīns, 
bioflavonoīdi, 
likopēns, diētiskā 
šķiedra

100 g greipfrūta
= 140 kj (33 kal)

Vīnogas (bez 
sēkliņām) 

Vasara Plastmasas maisiņos 
ledusskapī

C, B6 vitamīni un 
kālijs

100 g vīnogu
= 250–350 kj 
(60–83 kal)
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AUGĻi UN 
dāRZEŅi

LAbāKā 
SEZoNA 
iEGādEi

UZGLAbāšANA UZTURVĒRTībA KiLodŽoULU/
KALoRiJU 
SKAiTS

Kivi Ziema/Pavasaris Augļu un dārzeņu 
nodalījumā 
ledusskapī 

C vitamīns un kālijs 100 g kivi 
= 219 kj (52 kal)

Melones un arbūzi Vasara / Rudens Augļu un dārzeņu 
nodalījumā 
ledusskapī

C vitamīns, folskābe, 
diētiskā šķiedra un 
A vitamīns

200 g melones/
arbūza 
= 210 kj (50 kal)

Apelsīni Ziema/ Rudens/ 
Pavasaris

Vēsā, sausā vietā 
1 nedēļu; ilgākai 
uzglabāšanai 
pārvietojiet uz 
ledusskapi

C vitamīns 131 g apelsīnu
= 229 kj (54 kal)

Persiki Vasara Nogataviniet istabas 
temperatūrā, pēc tam 
ielieciet ledusskapī

C vitamīns, kālijs, 
diētiskā šķiedra, 
beta karotīns

100 g persiku 
= 175 kj (42 kal)

Bumbieri Rudens / Ziema Nogataviniet istabas 
temperatūrā, pēc tam 
uzglabājiet ledusskapī

C un E vitamīni, 
diētiskā šķiedra

161 g bumbieru = 
391 kj (93 kal)

Ananāsi Pavasaris/vasara Uzglabājiet vēsā vietā C un E vitamīni, 
diētiskā šķiedra

100 g ananāsu 
= 180 kj (43 kal)

Spināti Visu gadu Ledusskapī C, B6, E vitamīns, 
beta karotīns, 
folijskābe, magnijs, 
kālijs, diētiskā 
šķiedra

100 g spinātu 
= 65 kj (15 kal)

Saldie kartupeļi Visu gadu Uzglabāt vēsā vietā C un E vitamīni, 
beta karotīns, 
diētiskā šķiedra

100 g saldo
kartupeļu = 275 kj 
(65 kal)

Tomāti Vasara / Rudens Nogataviniet istabas 
temperatūrā, pēc tam 
uzglabājiet ledusskapī

Likopēns, C un E 
vitamīni, folskābe, 
diētiskā šķiedra

100 g tomātu = 
65-75 kJ (15-17 
kalorijas)

Mango Vasara Segti ledusskapī A, C, B1, B6 vitamīni 
un kālijs

207 g mango 
= 476 kj (113 kal)

Nektarīni Vasara Augļu un dārzeņu 
nodalījumā 
ledusskapī

C, B3 vitamīni, kālijs 
un diētiskā šķiedra

151 g nektarīnu 
= 277 kj (66 kal)

LV
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SAGE NUoMoNE, 
SVARbiAUSiA 
yRA SAUGA
„Sage by Heston blumenthal“ 
labai rūpinasi sauga. 
Vartotojams skirtus produktus 
mes kuriame ir gaminame, 
visų pirma galvodami apie 
jūsų, mūsų brangių klientų, 
saugą. Mes taip pat prašome, 
naudojantis elektros 
prietaisais, būti atidiems 
bei imtis toliau nurodytų 
atsargumo priemonių.

SVARbi SAUGoS 
iNFoRMACiJA
pRiEš pRAdĖdAMi 
NAUdoTiS pRiETAiSU, 
pERSKAiTyKiTE 
ViSĄ iNSTRUKCiJĄ 
iR išSAUGoKiTE JĄ 
ATEiČiAi.
• Prieš prietaisą naudodami 
pirmą kartą, įsitikinkite, 
kad elektros tinklo įtampa 
tokia pati, kokia nurodyta 
prietaiso apačioje esančioje 
techninių duomenų plokštelėje. 

Jeigu kuo nors abejojate, 
kreipkitės į vietinę elektros 
tiekimo kompaniją.

• Prieš sulčiaspaudę naudodami 
pirmą kartą, nuimkite ir 
saugiai pašalinkite visas 
pakuotės medžiagas bei 
reklaminius lipdukus.

• Kad išvengtumėte mažų 
vaikų užspringimo pavojaus, 
nuimkite ir saugiai pašalinkite 
ant šio prietaiso maitinimo 
laido kištuko uždėtą 
apsauginį užvalkalą.

• Veikiančios sulčiaspaudės 
nestatykite prie pat baro ar 
stalo krašto. Pasirūpinkite, 
kad paviršius, ant kurio stovi 
prietaisas, būtų lygus, švarus 
ir ant jo nebūtų vandens, miltų 
ir t. t. Veikiantis prietaisas 
dėl vibracijų gali judėti.

• Jeigu ant paviršiaus po 
prietaisu ar šalia jo arba ant 
paties prietaiso pasipiltų 
daugiau skysčio, prieš toliau 
naudojant prietaisą, viską 
reikia nuvalyti ir išdžiovinti.

• Sulčiaspaudės nestatykite 
ant įkaitusių dujinių ar 
elektrinių kaitviečių arba 
šalia jų ir ten, kur ji galėtų 
paliesti įkaitusią orkaitę.

LT
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• Prieš naudodami sulčiaspaudę, 
įsitikinkite, kad ji teisingai 
surinkta. Neteisingai 
surinktas prietaisas neveiks. 

• Prieš įjungdami variklį, 
įsitikinkite, kad sulčiaspaudės 
dangtis kaip reikiant 
užfiksuotas. Veikiant 
sulčiaspaudei, neatpalaiduokite 
fiksatorių. Kiekvieną kartą, 
pasinaudoję sulčiaspaude, 
rankenėlę pasukite į padėtį 
OFF (išjungta). Prieš 
ardydami, įsitikinkite, kad 
variklis visiškai sustojo.

• Sulčiaspaudės nenaudokite 
ant nuvarvinimui skirtos 
plautuvės plokštės.

• Įjungtos sulčiaspaudės 
nepalikite be priežiūros.

• Tarp kiekvieno naudojimo 
darykite 1 minutės pertraukas, 
kad atvėstų variklis.

• Sulčiaspaudę išjunkite, 
valdymo skydelyje esančią 
rankenėlę ON/OFF pasukdami 
į padėtį „OFF“. Tada išjunkite 
prietaisą prie maitinimo 
lizdo esančiu jungikliu ir 
ištraukite maitinimo laido 
kištuką. Prieš atpalaiduodami 
apsauginę fiksavimo svirtelę 
ir (arba) bandydami perkelti 
prietaisą, kai sulčiaspaude 

nebesinaudojate ir prieš 
ją ardydami, valydami ar 
padėdami saugoti, įsitikinkite, 
kad visiškai nustojo suktis 
nerūdijančiojo plieno 
filtravimo krepšys ir variklis. 

• Šioje instrukcijoje pateiktuose 
receptuose didelė apkrova 
nenumatoma. Tačiau, 
pasirinkus mažą greitį, 
kieti vaisiai ir daržovės 
per daug apkraus variklį. 
Todėl, pasinaudodami 
sulčių spaudimo vadovu, 
pasirinkite vaisius ir 
daržoves atitinkantį greitį.

• Plaštakas, pirštus, plaukus 
drabužius bei menteles ir 
kitus virtuvės reikmenis 
laikykite atokiau nuo 
veikiančio prietaiso. 

• Maisto produktų į tiekimo 
kanalą nestumkite pirštais 
ar virtuvės reikmenimis. 
Naudokite tam skirtą maisto 
produktų stūmiklį. Kai maisto 
tiekimo kanalas prijungtas 
prie prietaiso, į jį nekiškite 
plaštakų ar pirštų. Jeigu maisto 
produktai užstringa angoje, 
juos pastumkite stūmikliu 
arba kitu vaisiaus ar daržovės 
gabalu. Jeigu šis metodas 
netinka, kad galėtumėte išimti 
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maisto likučius, išjunkite variklį 
ir išardykite sulčiaspaudę. 

• Ką nors darydami su 
nerūdijančiojo plieno filtravimo 
krepšiu, būkite ypač atsargūs, 
nes filtravimo krepšio 
apačioje esančios geležtės 
yra labai aštrios. Netinkamai 
elgiantis, galima susižeisti.

• Sulčiaspaudės nenaudokite 
kitu tikslu, nei maisto ir 
(arba) gėrimų paruošimui. 
Nenaudokite be savo vietoje 
esančio išspaudų indo.

• Prietaisas turi būti švarus. Žr. 
skyrelį apie priežiūrą ir valymą.

• Prieš spausdami 
citrusinių vaisių sultis, 
pašalinkite jų žievelę.

• Jeigu pažeistas sukamasis 
sietas (filtravimo krepšys), 
prietaiso nenaudokite.

SVARbŪS SAUGoS 
NURodyMAi, TAiKoMi 
ViSiEMS ELEKTRoS 
pRiETAiSAMS
• Prieš naudodami 
prietaisą, išvyniokite 
visą maitinimo laidą.

• Saugokite, kad maitinimo 
laidas nebūtų nusviręs 
per baro ar stalo kraštą, 
nesiliestų prie įkaitusių 
paviršių, nesusimazgytų. 

• Kad išvengtumėte elektros 
smūgio, nemerkite maitinimo 
laido, kištuko ar viso prietaiso 
į vandenį ar kokį kitą skystį. 

• Kai prietaisą paliekate be 
priežiūros, prieš surinkdami, 
ardydami ar valydami, jį 
atjunkite nuo elektros tinklo.

• Šiuo prietaisu negali 
naudotis vaikai. Žmonės su 
fizine, jutimine ar psichine 
negalia ar pakankamai 
patirties ir žinių neturintys 
žmonės šiuo prietaisu gali 
naudotis tik tuo atveju, jeigu 
juos prižiūri ar reikiamų 
žinių apie saugų prietaiso 
naudojimą suteikia už jų saugą 
atsakingas asmuo, ir jeigu jie 
supranta galimus pavojus.

• Prietaisą ir jo laidą saugokite 
nuo vaikų. Neleiskite 
vaikams žaisti su prietaisu. 

• Valyti ir atlikti vartotojui 
skirtus priežiūros darbus 
gali tik prižiūrimi vaikai. 
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• Patartina reguliariai apžiūrėti 
prietaisą. Nenaudokite 
prietaiso, jeigu pažeistas 
maitinimo laidas, kištukas 
ar pats prietaisas. Jeigu 
prietaisas sugedo arba su 
juo reikia atlikti kitokius nei 
valymo priežiūros darbus.

• Visus priežiūros darbus, 
išskyrus valymą, reikėtų 
atlikti įgaliotajame „Sage“ 
techninės priežiūros centre.

• Šis prietaisas skirtas naudoti 
tik buityje. Prietaisą naudokite 
tik pagal paskirtį. Prietaiso 
nenaudokite važiuojančiose 
transporto priemonėse 
ar laivuose. Nenaudokite 
lauke. Prietaisu naudojantis 
netinkamai, galima susižeisti.

• Siekiant užtikrinti papildomą 
saugą, naudojantis elektros 
prietaisais, rekomenduojama 
sumontuoti nuotėkio srovės 
relę (apsauginį jungiklį). 

Patartina, kad prietaisą 
maitinančioje elektros 
grandinėje būtų sumontuota ne 
didesnės nei 30 mA nuotėkio 
srovės relė. Profesionalaus 
patarimo kreipkitės į elektriką.

Čia pavaizduotas simbolis 
reiškia, kad prietaiso 
negalima išmesti su 
įprastinėmis buitinėmis 

atliekomis. Jį reikia pristatyti į 
tam skirtą vietinį atliekų 
surinkimo centrą arba šią 
paslaugą teikiantį prekybos 
atstovą. 
Išsamesnės informacijos 
kreipkitės į vietinės 
valdžios instituciją.

išSAUGoKiTE šiĄ NAUdoJiMo 
iNSTRUKCiJĄ
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Komponentai

A. Maisto produktų stūmiklis. 
Sveikiems vaisiams ir daržovėms 
tiekiamuoju kanalu stumti.

b. Unikali tiesioginio centrinio tiekimo sistema. 
Užtikrina maksimalų sulčių išspaudimą.

C. Fiksuojančioji apsauginė svirtelė. 
Kol neužfiksuota tinkamoje vietoje, 
neleidžia veikti sulčiaspaudei.

d. Nerūdijančiojo plieno titanu armuotas 
filtravimo krepšys su mikrotinkleliu.

E. didelės talpos išspaudų indas 
(galima plauti indaplovėje).

F. Tvirtas 1200 W variklis. 
5 metų variklio garantija.

G. Vieta laidui laikyti. 
Laidas apvyniojamas aplink kojelę ir 
užkabinamas po pagrindu. 

H. Fiksuojančioji apsauginė svirtelė. 
Kol neužfiksuota tinkamoje vietoje, 
neleidžia veikti sulčiaspaudei.

i. Sulčiaspaudės dangtis. 
(negalima plauti indaplovėje).

J. Filtravimo dubuo. 
Galima plauti indaplovėje.

K. 1 litrų sulčių ąsotėlis ir dangtelis. 
Su įmontuotu putų atskirtuvu (galima plauti 
indaplovėje).

L. 2 greičių elektroninio valdymo. 
įjungimo ir išjungimo jungiklis ON/OFF.

A

F

H

J

I

G

E

C

B

D

K

LT



25

Surinkimas

3. Iš nerūdijančiojo plieno pagaminto 
filtravimo krepšio apačioje esančias 
rodykles sutapdinkite su rodyklėmis, 
esančiomis ant variklio pavaros movos, ir 
krepšį nuspauskite tiek, kad užsifiksuotų 
jam skirtoje vietoje. Įsitikinkite, kad 
nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšys 
tvirtai laikosi filtravimo dubenyje ir ant 
variklio korpuso.

4. Ant filtravimo dubens uždėkite 
sulčiaspaudės dangtį: tiekiamąjį kanalą 
pakelkite virš nerūdijančiojo plieno 
filtravimo krepšio ir nuleiskite į jam skirtą 
padėtį.

5. Pakelkite apsauginę fiksavimo svirtį ir 
įstatykite į du griovelius, kurie yra abiejuose 
sulčiaspaudės dangčio pusėse.

NAUJoJo pRiETAiSo SURiNKiMAS 
pRiEš NAUdoJANT piRMĄ KARTĄ
Prieš pirmąjį sulčiaspaudės naudojimą 
sulčiaspaudę, nuimkite ir saugiai pašalinkite 
visas pakuotės medžiagas ir reklaminius 
lipdukus bei etiketes.
Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir 
maitinimo laidas atjungtas.
Minkšta šluoste šiltame muiluotame vandenyje 
nuplaukite filtravimo taurę, filtravimo krepšį, 
sulčiaspaudės dangtį, maisto produktų 
stūmiklį, išspaudų indą ir sulčių ąsotėlį bei 
dangtelį. Nuskalaukite ir gerai išdžiovinkite. 
Variklio korpusą galite valyti drėgnu 
skudurėliu.
Gerai išdžiovinkite.
1. Variklio korpusą pastatykite ant lygaus 

bei sauso paviršiaus, pavyzdžiui, ant baro 
viršaus. Įsitikinkite, kad variklis išjungtas 
valdymo skydelyje, tada, ištraukdami 
maitinimo laido kištuką, prietaisą atjunkite 
nuo elektros tinklo lizdo.

2. Ant variklio korpuso uždėkite filtravimo 
taurę.
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Dabar apsauginė fiksavimo svirtis turi būti 
vertikali ir užsifiksavusi sulčiaspaudės dangčio 
viršuje.

6. Sutapdindami ant maisto produktų 
stūmiklio esantį griovelį su maža tiekiamojo 
kanalo viršutinės dalies vidinėje pusėje 
esančią iškyša, maisto produktų stūmiklį 
įstatykite į produktų kanalą.

MAiSTo 
pRodUKTŲ 
STŪMiKLio 
išdRoŽA

MAŽA išKyšA 
TiEKiAMoJo 

VAMZdŽio 
VidUJE

Į tiekiamąjį kanalą įstatykite maisto produktų 
stūmiklį.

7. Variklio korpusą truputį pavertę dešinėn, į 
atitinkamą vietą įstatykite išspaudų indą. 
Išspaudų indą įstatydami kairėje pusėje 
po sulčiaspaudės dangčiu, žiūrėkite, kad jį 
prilaikytų sulčiaspaudės dangtis ir variklio 
korpusas.

pASTAbA

Kad reikėtų kuo mažiau valyti, į išspaudų indą 
įdėkite plastikinį šaldiklio maišelį ir išspaudas 
surinkite į jį. Išspaudas galima naudoti kituose 
patiekaluose, kaip kompostą darže arba 
išmesti.
8. Po sulčiaspaudės dešinėje esančiu sulčių 

snapeliu pakiškite komplekte esantį sulčių 
ąsotėlį. Kad išvengtumėte taškymosi, galite 
uždėti dangtelį.
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Naudojimas

NAUJoJo pRiETAiSo NAUdoJiMAS
1. Nuplaukite vaisius ir daržoves, iš kurių 

spausite sultis.

pASTAbA

Daugumos vaisių ir daržovių, pavyzdžiui, 
obuolių, morkų ir agurkų, pjaustyti ar smulkinti 
nereikia, nes į tiekimo kanalą jie telpa sveiki. 
Nuo tokių daržovių kaip burokėliai, morkos ir 
pan., prieš spausdami sultis, nuvalykite žemes, 
gerai jas nuplaukite ir nupjaukite lapus.
2. Įsitikinkite, kad sulčiaspaudė surinkta 

teisingai. Peržiūrėkite skyrelį „Sage™ 
by Heston Blumenthal® sulčiaspaudės 
surinkimas“. Prieš pradėdami spausti sultis, 
įsitikinkite, po sulčių snapeliu yra sulčių 
ąsotėlis ir reikiamoje vietoje yra išspaudų 
indas.

3. Į 230 V elektros tinklo lizdą įstatykite 
maitinimo laido kištuką. Prie maitinimo 
lizdo įjunkite maitinimą (jeigu reikia). 
Pasirinkite pageidautiną greitį. 
Priklausomai nuo vaisių ar daržovių, iš 
kurių spausite sultis, tipo, dviejų greičių. 
jungiklį nustatydami į viršutinę arba 
apatinę padėtį, pasirinkite mažą arba didelį 
greitį. Sultis spausdami iš skirtingų vaisių 
ir daržovių, greičio perjungikliu pasirinkite 
atitinkamą greitį.

GREiČio pASiRiNKiMo LENTELĖ

Obuoliai Didelis

Abrikosai (be kauliukų) Mažas

Burokėliai (be lapų) Didelis

Šilauogės Mažas

Brokoliai Mažas

Briuseliniai kopūstai 
(nupjaustyti)

Didelis

Kopūstai Mažas

Morkos Didelis

Kalafiorai Mažas

Salierai Didelis

Agurkai (nulupti) Mažas

Agurkai su minkšta odele Didelis

Paprastieji pankoliai Mažas

Vynuogės (besėklės) Mažas

Kivi vaisiai (nulupti) Mažas

Mangai (nulupti, be kauliukų) Mažas

Melionai (nulupti) Mažas

Nektarinai (be kauliukų) Mažas

Apelsinai (nulupti) Didelis arba 
mažas

Persikai (be kauliukų) Mažas

Kriaušės (be kotelių) Didelis – kietoms, 
mažas – 
minkštoms

Ananasai (nulupti) Didelis

Slyvos (be kauliukų) Mažas

Avietės Mažas

Pomidorai Mažas

Arbūzai (nulupti) Mažas
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4. Veikiant varikliui, produktus sudėkite 
į produktų tiekimo kanalą ir produktų 
stūmikliu juos švelniai nustumkite žemyn. 
Siekiant išspausti maksimalų sulčių kiekį, 
stūmikliu produktus reikia spausti labai 
lėtai.

pASTAbA

Prieš užpildant tiekiamąjį kanalą, variklis turi 
veikti.

5. Kai vaisiai ir daržovės apdorojami, iš jų 
išspaustos sultys teka į sulčių ąsotėlį, o 
atskirtos išspaudos kaupiasi išspaudų inde.

pASTAbA

Spaudžiant sultis, išspaudų indą galima 
ištuštinti, valdymo skydelyje išjungus 
sulčiaspaudę ir tada atsargiai išėmus išspaudų 
indą. Prieš vėl spausdami sultis, tuščią 
išspaudų indą gražinkite į jam skirtą vietą. 
Neleiskite persipildyti išspaudų indui, nes tai 
gali turėti įtakos prietaiso veikimui.

pASTAbA

Kad reikėtų kuo mažiau valyti, į išspaudų indą 
įdėkite plastikinį šaldiklio maišelį ir išspaudas 
surinkite į jį. Išspaudas galima naudoti kituose 
patiekaluose, kaip kompostą darže arba 
išmesti.

pASTAbA

Norėdami panaudoti ir sulčių putas, sultis 
pildami į stiklinę, tiesiog nuimkite sulčių 
ąsotėlio dangtelį

pASTAbA

Sulčiaspaudė turi apsauginį įtaisą, kuris saugo 
nuo perkaitimo dėl per didelių apkrovų. Jeigu 
sulčiaspaudė perkaista, automatiškai įsijungia 
apsaugos nuo perkrovos įtaisas ir prietaisas 
savaime išsijungia. Kai suveikia apsauga nuo 
perkrovos, sulčiaspaudę bent 15 minučių 
atjunkite nuo elektros tinklo ir leiskite jai 
atvėsti. Tada sulčiaspaudę vėl prijunkite prie 
elektros tinklo ir naudokite kaip įprasta.

dĖMESio!

Maisto produktams stumti į tiekimo kanalą ar 
tiekimo kanalui valyti niekuomet nenaudokite 
pirštų. Naudokite tam skirtą maisto produktų 
stūmiklį.

NAUJoJo pRiETAiSo išARdyMAS
1. Greičio jungiklį nustatydami į padėtį „OFF“, 

išjunkite sulčiaspaudę. Tada iš elektros 
tinklo lizdo ištraukite maitinimo laido 
kištuką. Įsitikinkite, kad visiškai sustojo 
filtravimo krepšys.

2. Variklio korpusą truputį paverskite dešinėn 
ir atpalaidavę po sulčiaspaudės dangčiu 
esantį išspaudų indą, jį nuimkite.

3. Rankomis iš abiejų pusių paėmę už 
apsauginės fiksavimo svirtelės ir patraukę 
atgal, ją iškelkite iš sulčiaspaudės dangtyje 
esančių griovelių.
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Apsauginę fiksavimo svirtelę nuleiskite žemyn.

4. Nuo sulčiaspaudės nuimkite sulčiaspaudės 
dangtį.

5. Kad nuimtumėte filtravimo dubenį 
su savo vietoje esančiu nerūdijančiojo 
plieno filtravimo krepšiu, prilaikydami 
sulčiaspaudės korpusą, filtravimo dubenį 
pasukite už sulčių snapelio.

6. Nukelkite filtravimo dubenį su jame esančiu 
nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšiu.

7. Kad iš filtravimo dubens išimtumėte 
nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšį, 
po grioveliais „lift basket“ (pakelti krepšį) 
įkiškite pirštus ir filtravimo krepšį pakelkite 
aukštyn. Kad būtų lengviau valyti, filtravimo 
krepšį patartina nuimti virš plautuvės.

FiLTRAViMo 
KREpšyS

ATSARGiAi! AšTRUS 
AšMENyS
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dĖMESio!

Filtruojantysis nerūdijančiojo plieno krepšys 
turi mažus aštrius vaisiams bei daržovėms 
susmulkinti ir apdoroti skirtus peiliukus. 
Tvarkydami filtravimo krepšį, peiliukų 
nelieskite. 

pRiEŽiŪRA iR VALyMAS

Sulčiaspaudę išjunkite, valdymo skydelyje 
esantį jungiklį ON/OFF nustatydami į 
padėtį „OFF“. Tada iš elektros tinklo lizdo 
ištraukite maitinimo laido kištuką. Teisingai 
išardykite sulčiaspaudę. Žr. skyrelį „Naujojo 
prietaiso išardymas“.

KAd VALyTi bŪTŲ LENGViAU:
• Išvalykite dar dirbdami ir venkite sulčių ar 

išspaudų pridžiūvimo.
• Tuojau pat po kiekvieno naudojimo 

nuimamas dalis nuskalaudami šiltu vandeniu, 
pašalinkite šlapias išspaudas. Dalis palikite 
išdžiūti ore.

pASTAbA

Kad reikėtų kuo mažiau valyti, į išspaudų 
indą įdėkite plastikinį šaldiklio maišelį ir 
išspaudas surinkite į jį. Išspaudas galima 
naudoti kituose patiekaluose, kaip kompostą 
darže arba išmesti.

VARiKLio KoRpUSo VALyMAS
• Variklio korpusą nuvalykite minkštu drėgnu 

skudurėliu ir gerai išdžiovinkite.
• Nuo maitinimo laido nuvalykite visus maisto 

produktų likučius.

pASTAbA

Dalių ir variklio korpuso nevalykite 
šveitimui skirtomis priemonėmis ar 
valikliais, nes galite subraižyti paviršių.

FiLTRAViMo dUbENS, SULČiASpAUdĖS 
dANGČio, MAiSTo pRodUKTŲ 
STŪMiKLio, išSpAUdŲ iNdo VALyMAS

Visas dalis minkštu skudurėliu nuplaukite 
šiltame muiluotame vandenyje. 
Nuskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

pASTAbA

Filtravimo dubenį, sulčių ąsotėlį ir dangtelį, 
maisto produktų stūmiklį ir minkštimo indą 
galima plauti indaplovėje (tik viršutinėje 
lentynoje). Sulčiaspaudės dangčio plauti 
indaplovėje negalima.

FiLTRAViMo KREpšio VALyMAS
• Norėdami užtikrinti stabilius sulčių 

spaudimo rezultatus, nerūdijančiojo plieno 
filtravimo krepšį kaip reikiant nuvalykite 
komplekte esančiu valymo šepečiu. Tai 
būtina padaryti tuojau pat po naudojimo.

• Tuojau pat po sulčių spaudimo nerūdijančiojo 
plieno filtravimo krepšį maždaug 10 minučių 
pamerkite į karštą vandenį su muilu. Jeigu 
išspaudos pridžius prie filtro, jos užkiš 
smulkias filtro tinklelio akutes, ir dėl to 
sumažės sulčiaspaudės našumas.

• Filtravimo krepšį laikydami po tekančiu 
vandeniu, valymo šepečiu braukdami iš 
vidaus į išorę, išvalykite krepšį. Nepalieskite 
filtravimo krepšio centre esančių mažų 
aštrių peiliukų. Šį procesą pakartokite 
krepšio išorėje. Baigę valyti, filtravimo krepšį 
pakelkite prieš šviesos šaltinį ir patikrinkite, 
ar nėra užsikišusių smulkių tinklelio akučių. 
Jei akutės yra užsikišę, kad jos atsikištų, 
filtravimo krepšį pamerkite į karštą 
vandenį su 10 % citrinų sulčių. Naudodami 
valymo šepetį, pakartokite valymo procesą. 
Filtravimo krepšį taip pat galite išplauti 
indaplovėje.
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SUNKiAi NUSiVALANČiŲ MAiSTo 
pRodUKTŲ dĖMiŲ iR KVApŲ 
pAšALiNiMAS

Dirbant su ryškių spalvų vaisiais ir 
daržovėmis, plastikas gali nusispalvinti. 
Kad šito išvengtumėte, dalis nuplaukite 
tuojau pat po naudojimo. Jeigu plastikinės 
dalys nusispalvina, jas galima pamerkti į 
vandenį su 10 % citrinų sulčių arba nuvalyti 
nešveičiamuoju valikliu.

Sulčiaspaudė turi galingą 1200 vatų elektros 
variklį. Tokiam galingam varikliui mes 
suteikiame 5 metų garantiją nuo medžiagų ir 
gamybos defektų. Ši garantija yra papildoma 
garantija prie 24 mėnesių garantijos ir taikoma 
tik varikliui. Garantija neapima gedimų, kurie 
atsiranda dėl avarijos, netinkamo naudojimo ar 
naudojimo ne pagal instrukciją.

dĖMESio!

Variklio korpuso nenardinkite į vandenį ar 
kitą skystį. Filtravimo krepšio ir tiekiamojo 
kanalo centre yra vaisiams ir daržovėms sulčių 
spaudimo metu apdoroti skirti maži aštrūs 
peiliukai. Tvarkydami filtravimo krepšį ar 
tiekiamąjį kanalą, šių peiliukų nelieskite.

Priežiūra ir 
valymas

Nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšio 
nemirkykite baliklyje ar kituose chemiškai 
aktyviuose ar valikliuose.

Su filtravimo krepšiu elkitės atsargiai, nes jį 
galima lengvai pažeisti.

pASTAbA

Nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšį galima 
plauti indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).

SULČiŲ ĄSoTĖLio VALyMAS
• Sulčių ąsotėlį ir dangtelį su putų atskirtuvu 

nuskalaukite po tekančiu vandeniu. 
Abi dalis minkštu skudurėliu nuplaukite 
šiltame muiluotame vandenyje. Nuskalaukite 
ir gerai išdžiovinkite.

pASTAbA

Sulčių ąsotėlį ir dangtelį galima plauti 
indaplovėje (tik viršutinėje lentynoje).

LT



32

Sutrikimų 
šalinimas

GALiMA 
pRobLEMA

LENGVAS SpRENdiMAS

Įjungus prietaisą, 
jis neveikia.

• Apsauginė fiksavimo svirtis gali būti tinkamai neužfiksuota vertikalioje 
darbinėje padėtyje abiejose sulčiaspaudės dangčio pusėse esančiuose 
grioveliuose.

Spaudžiant sultis, 
sustoja variklis.

• Jeigu sulčių spaudimas per smarkus, po sulčiaspaudės dangčiu gali susikaupti 
išspaudos. Pabandykite lėčiau stumti maisto produktų stūmiklį ir lėčiau spausti 
sultis. Laikydamiesi nurodymų dėl ardymo ir valymo, išvalykite filtravimo 
dubenį, nerūdijančiojo plieno filtravimo krepšį ir sulčiaspaudės dangtį.

• Jeigu variklis nesisuka ilgiau nei 10 sekundžių, sulčiaspaudė automatiškai 
išsijungia. Tai įvyksta, kai vienu metu yra apdorojama per daug maisto produktų 
arba jų gabalai yra per dideli. Pabandykite maisto produktus supjaustyti 
smulkiau, vienodo dydžio gabaliukais ir vienu metu apdorokite mažiau 
produktų. Kad sultis galėtumėte spausti toliau, valdymo skydelyje esantį jungiklį 
nustatydami į išjungimo padėtį, sulčiaspaudę grąžinkite į pradinę padėtį, ir po to 
vėl ją įjunkite.

• Pasirinkus mažą greitį, kieti vaisiai ir daržovės per daug apkraus variklį. 
Todėl, pasinaudodami sulčių spaudimo vadovu, pasirinkite vaisius ir daržoves 
atitinkantį greitį. Prieš užpildydami tiekiamąjį kanalą, įsitikinkite, kad variklis 
jau sukasi.

Nerūdijančiojo 
plieno filtravimo 
krepšyje susikaupia 
per daug išspaudų.

• Sustabdykite sulčių spaudimo procesą ir išardykite prietaisą. Nuimkite 
sulčiaspaudės dangtį, nugramdykite išspaudas, vėl surinkite ir pratęskite sulčių 
spaudimą. Stenkitės maišyti kietus ir minkštus vaisius bei daržoves.

per šlapios išspaudos 
ir per mažai 
išspaustų sulčių.

• Bandykite lėčiau spausti sultis. Išimkite nerūdijančiojo plieno filtravimo 
krepšį ir valymo šepetėliu gerai nuvalykite tinklelio sieneles. Filtravimo krepšį 
nuskalaukite po karštu vandeniu. Jeigu mažos tinklelio akutės užsikišę, kad jos 
atsikištų, krepšį pamerkite į karšto vandens ir 10 % citrinų sulčių tirpalą arba 
išplaukite indaplovėje. Tai pašalins susikaupusių skaidulų (iš vaisių ir daržovių) 
perteklių, kuris gali trukdyti srautui.

Sultys prateka tarp 
sulčiaspaudės krašto 
ir sulčiaspaudės 
dangčio.

• Pabandykite naudoti mažesnį sulčių spaudimo greitį ir lėčiau stumkite maisto 
produktų stūmiklį.

• Įsitikinkite, kad kaip reikiant surinktos visos dalys ir fiksavimo svirtis yra jai 
skirtoje vietoje.

Sultys prateka tarp 
sulčiaspaudės krašto 
ir sulčiaspaudės 
dangčio.

• Pabandykite naudoti mažesnį sulčių spaudimo greitį ir lėčiau stumkite maisto 
produktų stūmiklį.

• Įsitikinkite, kad kaip reikiant surinktos visos dalys ir fiksavimo svirtis yra jai 
skirtoje vietoje
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iš snapelio eina 
sulčių purslai.

• Sultys spaudžiamos per greitai: pabandykite naudoti mažesnį sulčių spaudimo 
greitį ir lėčiau stumkite maisto produktų stūmiklį.

perkaitimas dėl per 
didelės apkrovos.

• Sulčiaspaudė turi apsauginį įtaisą, kuris saugo nuo perkaitimo dėl per didelių 
apkrovų. Jeigu sulčiaspaudė perkaista, automatiškai įsijungia apsaugos nuo 
perkrovos įtaisas ir prietaisas savaime išsijungia. Kai suveikia apsauga nuo 
perkrovos, sulčiaspaudę bent 15 minučių atjunkite nuo elektros tinklo ir leiskite 
jai atvėsti. Tada sulčiaspaudę vėl prijunkite prie elektros tinklo ir naudokite kaip 
įprasta.

• Labai svarbu, kad, prieš užpildant tiekiamąjį kanalą, sulčiaspaudė būtų įjungta ir 
variklis suktųsi. Venkite per didelių apkrovų tiekiamajame kanale ir užtikrinkite, 
kad filtravimo krepšyje, ant peilių ir tinklelio nesusikauptų jokių maisto 
produktų, nes dėl jų gali atsirasti bereikalingas pasipriešinimas varikliui ir jis 
gali perkaisti.

LT
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Patarimai
VAiSiŲ iR dARŽoViŲ pARUošiMAS

• Jeigu naudojate kietą arba nevalgomą 
žievelę turinčius vaisius, pavyzdžiui, mangus, 
gvajavą, melionus ar ananasus, prieš 
spausdami sultis, juos nulupkite.

• Tam tikras daržoves, priklausomai nuo odelės 
kietumo ir sultingumo, pavyzdžiui, agurkus, 
galima apdoroti jų nenulupus.

• Jei vaisiai yra su kauliukais ar kietomis 
sėklomis (pvz., nektarinai, persikai, mangai, 
abrikosai, slyvos ir vyšnios), prieš spaudžiant 
sultis, kauliukus ar sėklas būtina pašalinti.

• Nuo tokių daržovių kaip burokėliai, morkos 
ir pan., prieš spausdami sultis, nuvalykite 
žemes, gerai jas nuplaukite ir nupjaukite 
lapus.

• Prieš spausdami sultis, nuo tokių vaisių kaip 
braškės pašalinkite lapelius, o nuo kriaušių – 
kotelius.

• Citrusinius vaisius sulčiaspaudėje spausti 
galima, tačiau prieš tai reikia nulupti žievelę 
ir pašalinti šerdies perteklių.

• Kad obuolių sultys nepakeistų spalvos, į jas 
galima įpilti truputį citrinų sulčių.

pASTAbA

Iš apelsinų sulčiaspaudė išspaudžia 
gaivinančias sultis su putele. Prieš spausdami 
sultis iš apelsinų, juos tiesiog nulupkite ir 
pašalinkite šerdies perteklių. Prieš spaudžiant 
sultis iš apelsinų, juos patartina palaikyti 
šaldytuve.

TiNKAMA TECHNiKA
Kai sultis spaudžiate iš įvairių ingredientų su 
įvairia tekstūra, pradėkite nuo minkštesnės 
tekstūros ingredientų, naudodami mažą 
(LOW) greitį, ir po to palaipsniui pereikite prie 
didelio (HIGH) greičio ir kietesnės tekstūros 
ingredientų.
Jeigu sultis spaudžiate iš žolelių, briuselinių 
kopūstų ar kitų lapinių daržovių, kad geriau 
išsispaustų sultys, jas suvyniokite, kad 
susiformuotų ryšulys, arba spauskite mažu 
greičiu tarp kitų ingredientų.

SULČiŲ SpAUdiMo pATARiMAi 
SVARbi iNFoRMACiJA ApiE SULČiŲ 
SpAUdiMĄ
Nors šioje knygelėje aprašyti sulčių gėrimai 
buvo kuriami, pirmiausia galvojant apie skonį, 
tekstūrą ir aromatą, žinojimas, kad jie padeda 
stiprinti sveikatą, taip pat teikia malonumą. 
Iki 70% vaisiuose ir daržovėse esančių 
maistingųjų medžiagų yra sultyse. Iš šviežių 
vaisių ir daržovių išspausti skysčiai sudaro 
svarbią gerai subalansuotos dietos dalį. 
Šviežios vaisių ir daržovių sultys yra lengvai 
pasiekiamas vitaminų ir mineralų šaltinis. 
Sultys greitai absorbuojasi į kraujo sistemą, 
todėl tai yra greičiausias būdas kūnui 
pasisavinti maistingąsias medžiagas.
Vaisių ir daržovių sultis spausdami patys, 
galite visiškai kontroliuoti jų sudėtį. Pasirinkite 
ingredientus ir nuspręskite, ar, išspaudus sultis, 
reikia pridėti cukraus, druskos ar kitų skonį 
suteikiančių medžiagų.  Kad nebūtų prarasti 
sultyse esantys vitaminai, šviežiai išspaustas 
sultis reikia suvartoti tuojau pat.

VAiSiŲ iR dARŽoViŲ piRKiMAS iR 
SAUGoJiMAS
• Prieš spausdami sultis, vaisius ir daržoves 

nuplaukite.
• Sultims spausti naudokite tik šviežius vaisius 

ir daržoves.
• Norėdami taupyti pinigus ir gauti šviežesnį 

produktą, pirkite sezoną atitinkančius vaisius 
ir daržoves. Pasinaudokite faktų apie vaisius 
ir daržoves lentele.

• Kad vaisiai ir daržovės būtų paruošti sultims 
spausti, prieš padėdami saugoti, juos 
nuplaukite ir nusausinkite.

• Daugumą vaisių ir kietesnes daržoves galima 
saugoti kambario temperatūroje. Jautresnius 
ir greitai gendančius produktus, pavyzdžiui, 
pomidorus, uogas, žalumynus su lapais, 
salierus, agurkus ir žoleles, kol jų prireiks, 
laikykite šaldytuve. 
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pASTAbA

Sultis spaudžiant vien tik iš žalių lapinių daržovių, dėl išcentrinio sulčių spaudimo sulčių išeiga bus 
maža. Spausti patartina kartu su kitais vaisiais ir daržovėmis.
Iš skirtingų vaisių ir daržovių išsispaudžia skirtingas sulčių kiekis. Jis kinta ir tarp atskirų partijų, 
pvz., iš vienos pomidorų partijos gali išeiti daugiau sulčių nei iš kitos partijos. Kadangi sulčių 
receptai nėra tikslūs, tai konkretaus mišinio kokybei bei kokių sulčių tikslus kiekis nėra labai 
svarbus. Siekiant išspausti maksimalų sulčių kiekį, stūmikliu produktus reikia spausti labai lėtai.

TiNKAMo MišiNio GAViMAS
Skanias sultis pagaminti lengva. Jeigu patys gaminate daržovių ar vaisių sultis, tai žinote, kaip 
paprasta sugalvoti naujas kombinacijas. Pageidautinas skonis, spalva, tekstūra ir ingredientai 
priklauso nuo asmeninio skonio. Atsižvelkite į tam tikrus aromatus ir maisto produktus – ar jie 
derės vieni su kitais, ar ne. Tam tikri stiprūs aromatai gali permušti subtilesnius aromatus. Tačiau 
verta sumaišyti daug krakmolo turinčius mėsingus vaisius ar daržoves su tais, kurie turi daug 
drėgmės.

išSpAUdŲ NAUdoJiMAS
Po vaisių ir daržovių sulčių spaudimo likę išspaudos turi daug skaidulų ir celiuliozės, kurios, 
kaip ir sultyse esančios maistingosios medžiagos, yra būtinos kasdieniniame racione ir kurias 
galima naudoti įvairiais būdais. Tačiau, siekiant neprarasti vitaminų, išspaudas kaip ir sultis reikia 
sunaudoti tą pačią dieną.
Šioje knygelėje pateikta daug išspaudų panaudojimo receptų. Neskaitant jų, išspaudų galima 
pridėti į maltinių mišinius, jomis patirštinti užkepėles ar sriubas, arba vaisių išspaudas tiesiog 
sudėti į karščiui atsparų dubenį, užpilti morengu ir, iškepus orkaitėje, gauti paprastą desertą.
Išspaudas galima ne tik suvartoti, bet ir iš jų padaryti daržui skirtą kompostą.

pASTAbA

Išspaudose gali būti likę vaisių ar daržovių gabaliukų. Išspaudas naudojant receptuose, šiuos 
gabaliukus reikia pašalinti.

FAKTAi ApiE VAiSiUS iR dARŽoVES

VAiSiAi iR 
dARŽoVĖS

GERiAUSiAS 
SEZoNAS 
piRKTi

SAUGoJiMAS MAiSTiNĖ VERTĖ KiLodŽAULiŲ 
/ KALoRiJŲ 
KiEKiS

Obuoliai Vasara / ruduo Atviruose 
plastikiniuose 
maišeliuose šaldytuve

Daug dietinių 
skaidulų ir 
vitamino C

166 g obuolių 
= 336 kJ (80 kcal)

Abrikosai Vasara Nesuvynioti 
šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Daug dietinių 
skaidulų,
turi kalio

55 g abrikosų 
= 80 kJ (19 kcal)

Bananai Ruduo / pavasaris Kambario 
temperatūroje

Vitaminai B6 ir 
C, kalis, dietinės 
skaidulos

100 g bananų 
= 378 kJ (90 kcal)

LT
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VAiSiAi iR 
dARŽoVĖS

GERiAUSiAS 
SEZoNAS 
piRKTi

SAUGoJiMAS MAiSTiNĖ VERTĖ KiLodŽAULiŲ 
/ KALoRiJŲ 
KiEKiS

Burokėliai Žiema Nupjauti lapus ir 
nesuvyniotus sudėti į 
šaldytuvą

Geras folato ir 
dietinių skaidulų, 
vitamino C ir kalio 
šaltinis

160 g burokėlių = 
332 kJ (79 kcal)

Šilauogės Vasara Uždengti šaldytuve Vitaminas C 100g šilauogių = 
220 kJ (52 kcal)

Brokoliai Ruduo / žiema Plastikiniame 
maišelyje šaldytuve

Vitaminas C, folatas, 
B2, B5, E, B6 ir 
dietinės skaidulos

100 g brokolių = 
131 kJ (31 kcal)

Briuseliniai 
kopūstai

Ruduo / žiema Nesuvynioti 
šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Vitaminai C, B2, B6, 
E, folatas ir dietinės 
skaidulos

100 g briuselinių 
kopūstų = 156 kJ 
(37 kcal)

Kopūstai Žiema Suvynioti ir 
supjaustyti šaldytuve

Vitaminas C, folatas, 
kalis, B6 ir dietinės 
skaidulos

100 g kopūstų = 93 
kJ (22 kcal)

Morkos Žiema Neuždengtos 
šaldytuve

Vitaminai A, C, B6 ir 
dietinės skaidulos

100 g morkų = 140 
kJ (33 kcal)

Kalafiorai Ruduo / žiema Nuimti išorinius 
lapus ir plastikiniame 
maišelyje sudėti į 
šaldytuvą

Vitaminai C, B5, B6, 100 g kalafiorų = 
103 kJ (24,5 kcal)

Salierai Ruduo / žiema Šaldytuve 
plastikiniame 
maišelyje

Vitaminas C ir kalis 100 g šakelių = 64 
kJ (15 kcal)

Agurkai Vasara Šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Vitaminas C 100 g agurkų = 50 
kJ (12 kcal

Paprastieji 
pankoliai

Nuo rudens iki 
pavasario

Šaldytuve Vitaminas C, 
dietinės skaidulos, 
folatas

100 g pankolių = 
80 kJ(19 kcal)

Greipfrutai Visus metus Kambario 
temperatūroje

Vitaminas C, 100 g greipfrutų = 
140 kJ (33 kcal)

Vynuogės 
(besėklės)

Vasara Plastikiniame 
maišelyje šaldytuve

Vitaminai C, B6 ir 
kalis

100 g vynuogių = 
250–350 kJ (60–83 
kcal)

Kiviai Žiema / pavasaris Šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Vitaminas C ir kalis 100 g kivių = 219 
kJ (52 kcal)

Mangai Vasara Uždengti šaldytuve Vitaminai A, C, B1, 
B6 ir kalis

207 g mangų = 476 
kJ (113 kcal)
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VAiSiAi iR 
dARŽoVĖS

GERiAUSiAS 
SEZoNAS 
piRKTi

SAUGoJiMAS MAiSTiNĖ VERTĖ KiLodŽAULiŲ 
/ KALoRiJŲ 
KiEKiS

Melionai ir arbūzai Vasara / ruduo Šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Vitaminas C, folatas, 
dietinės skaidulos ir 
vitaminas A

200 g meliono = 
210 kJ (50 kcal)

Nektarinai Vasara Šaldytuvo vaisių 
skyriuje

Vitaminai C, B3, 
kalis ir dietinės 
skaidulos

151 g nektarinų = 
277 kJ (66 kcal)

Apelsinai Žiema / ruduo / 
pavasaris

Vėsioje sausoje 
vietoje 1 savaitę, ilgiau 
šaldytuve

Vitaminas C 131 g apelsinų = 
229 kJ (54 kcal)

Persikai Vasara Sunokinti kambario 
temperatūroje ir tada 
laikyti šaldytuve

Vitaminas C, kalis, 
dietinės skaidulos, 
beta karotinas

100 g persikų = 175 
kJ (42 kcal)

Kriaušės Ruduo / žiema Sunokinti kambario 
temperatūroje ir tada 
laikyti šaldytuve

Vitaminai C ir E, 
dietinės skaidulos

161 g kriaušių = 
391 kJ (93 kcal)

Ananasai Pavasaris / vasara Laikyti vėsioje vietoje Vitaminai C ir E, 
dietinės skaidulos

100 g ananasų = 
180 kJ(43 kcal)

Špinatai Visus metus Šaldytuve Vitaminai B6, C, 
E, beta karotinas, 
folatas, magnis, 
kalis, dietinės 
skaidulos

100 g špinatų = 65 
kJ (15 kcal)

Batatai Visus metus Laikyti vėsioje vietoje Vitaminai C, E, beta 
karotinas, dietinės 
skaidulos

100 g batatų = 275 
kJ (65 kcal)

Pomidorai Vasara / ruduo Sunokinti kambario 
temperatūroje ir tada 
laikyti šaldytuve

Likopenas, 
vitaminai C, E, 
folatas, dietinės 
skaidulos

100 g pomidorų 
= 65–75 kJ (15–17 
kcal)

LT
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TooTJA pEAb 
oHUTUST KõiGE 
oLULiSEMAKS
Sage by Heston blumenthal 
peab ohutust väga oluliseks. 
Toodete disainimisel ja 
tootmisel pöörame tähelepanu 
eelkõige teie kui meie hinnatud 
kliendi turvalisusele. palume 
teil siiski elektriseadmete 
kasutamisel teatud määral 
ettevaatlik olla ning järgida 
alltoodud ettevaatusabinõusid.

oLULiSEd 
oHUTUSJUHiSEd
LUGEGE ENNE SEAdME 
KASUTUSELEVõTTU 
LÄbi KõiK JUHiSEd 
NiNG HoidKE NEEd 
EdASpidiSEKS 
KASUTAMiSEKS ALLES
• Enne esimest kasutuskorda 
kontrollige, et vooluvõrge 
pinge vastaks seadme 
all asuval andmeplaadil 
toodud pingele. Küsimuste 
korral võtke ühendust oma 
kohaliku elektriettevõttega.

• Enne seadme esimest 
kasutuskorda eemaldage 
kõik pakkematerjalid ja 
etiketid ning kõrvaldage need 
kasutusest vastavalt nõuetele.

• Eemaldage seadme 
voolupistiku kaitsekate ning 
visake see ära. Lapsed võivad 
selle alla neelata ja lämbuda.

• Ärge asetage töötavat seadet 
pingi või laua serva lähedale. 
Kontrollige, et seadme aluspind 
oleks ühetasane, puhas ja 
kuiv. Seade vibreerib töö 
ajal ja võib kohalt liikuda.

• Kui seadme alla või kõrvale 
või seadmesse endasse 
on lekkinud vedelikku, 
tuleb see enne seadme 
kasutamise jätkamist 
puhastada ja kuivatada.

• Ärge asetage seadet kuumale 
gaasi- ega elektripliidile 
või nende lähedusse või 
kohta, kus see võib puutuda 
kokku kuuma ahjuga.

• Enne kasutamist 
veenduge alati, et seade 
on nõuetekohaselt kokku 
pandud. Valesti kokku pandud 
seade ei hakka tööle. 

• Veenduge alati enne mootori 
käivitamist, et mahlapressi 
kaas on turvaliselt suletud. 
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Ärge tehke töötava seadme 
kinnitussulgureid lahti. 
Keerake ketas pärast 
seadme igat kasutuskorda 
kindlasti asendisse OFF. 
Enne seadme osadeks lahti 
võtmist veenduge, et mootor 
on täielikult seiskunud.

• Ärge kasutage seadet 
kraanikausi nõrutusrestil.

• Ärge jätke seadet töötamise 
ajal järelevalveta.

• Laske mootoril kasutuskordade 
vahel vähemalt üks 
minut puhata.

• Veenduge alati, et seade 
on välja lülitatud, keerates 
juhtpaneelil asuva sisse-välja 
lülitamise ketta asendisse OFF. 
Seejärel tõmmake seadme 
pistik seinapistikupesast 
välja. Enne turvalukustusega 
fiksaatorkäepideme lahti 
lukustamist ja/või seadme 
liigutamist või kui te seadet 
enam kasutada ei kavatse 
ja enne seadme osadeks 
lahti võtmist, puhastamist ja 
hoiulepanekut veenduge, et 
roostevabast terasest filtrikorv 
on pöörlemise lõpetanud ja 
mootor on täielikult seiskunud. 

• Selles juhendis toodud 
retseptid ei eelda seadme 
kasutamist suurel koormusel. 
Siiski võib kõvadest puu- 
ja köögiviljadest aeglasel 
kiirusel mahla pressimine 
mootorit liigselt koormata. 
Puu- ja köögiviljade jaoks 
sobivat kiirust validest tutvuge 
mahlapressimise juhistega.

• Hoidke käed, sõrmed, 
juuksed, riided, spaatlid 
ja muud söögiriistad 
töötavast seadmest eemal. 

• Ärge suruge toitu sõrmede 
ega köögiriistade abil 
täitetorusse. Kasutage selleks 
alati tõukurit. Ärge pange 
käsi ega sõrmi seadme külge 
kinnitatud täitetorusse. 
Täiteava ummistumise 
korral suruge selle sisu 
tõukuriga või järgmise puu- 
või juurviljatükiga. Kui nii 
ummistust kõrvaldada ei 
õnnestu, lülitage seade välja 
ja võtke see osadeks lahti, et 
ummistuse põhjus kõrvaldada. 

• Olge roostevabast terasest 
filtrikorviga ettevaatlik, sest 
selle põhjas asuvad väiksed 
lõiketerad on väga teravad. 
Valesti kasutamine võib 
põhjustada vigastusi.

EE
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• Kasutage seadet ainult toidu 
või joogi valmistamiseks. 
Ärge kasutage seadet 
ilma viljalihaanumata.

• Hoidke seade puhas. Vt 
hooldustööd ja puhastamine.

• Eemaldage tsitrusviljadelt 
enne mahlaks pressimist koor.

• Ärge kasutage seadet, kui 
pöörlev sõel (filtrikorv) 
on kahjustunud.

oLULiSEd 
oHUTUSJUHiSEd 
ELEKTRiSEAdMETE 
KASUTAMiSEL
• Kerige toitejuhe enne 
kasutamist täielikult lahti.

• Ärge laske juhtmel vabalt laua 
või leti servalt alla rippuda, 
kuumade pindadega kokku 
puutuda või keerdu minna. 

• Elektrilöögi ohu vältimiseks 
ärge pange toitejuhet, 
pistikut ega seadet vette 
ega muusse vedelikku. 

• Tõmmake seadme pistik 
alati seinapistikupesast välja, 
kui seade jääb järelevalveta 
ning enne seadme 
kokkupanekut, koost lahti 
võtmist või puhastamist.

• Lapsed ei tohi seadet 
kasutada. Isikud, kellel on 
tavapärasest väiksemad 
füüsilised, aistingulised või 
vaimsed võimed või kellel 
puuduvad piisavad kogemused 
ja teadmised, tohivad seadet 
kasutada järelevalve all või 
nende ohutuse eest vastutava 
isiku juhendamisel ning nad 
peavad täielikult mõistma 
kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohtusid ja olema 
teadlikud asjakohastest 
ohutuseeskirjadest.

• Hoidke seade ja selle toitejuhe 
lastele kättesaamatult. 
Ärge lubage lastel 
seadmega mängida. 

• Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldustöid 
teha ainult järelevalve all. 

• Soovitame seadet regulaarselt 
kontrollida. Ärge kasutage 
seadet, kui selle toitejuhe, pistik 
või seade ise on kahjustada 
saanud. Kui seade on saanud 
kahjustada või sellele on 
vaja teha muid hooldustöid 
kui puhastamine, pöörduge 
ettevõtte klienditeeninduse 
poole telefonil +371 67790720. 
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• Kogu hoolduse (v.a 
puhastamine) peab läbi 
viima selleks volitatud 
Sage teeninduskeskus.

• Seade on mõeldud 
kasutamiseks ainult 
kodumajapidamises. Kasutage 
seadet ainult ettenähtud 
eesmärgil. Ärge kasutage 
seadet liikuvates sõidukites või 
veesõidukites. Seade ei sobi 
kasutamiseks välistingimustes. 
Valesti kasutamine võib 
põhjustada vigastusi.

• Täiendava kaitse tagamiseks 
elektriseadmete kasutamisel 
on soovitatav paigaldada 
ohutuslüliti, mida läbiv 
vool ei ületa 30mA. 
Küsige nõu elektrikult.

See sümbol näitab, et 
seadet ei tohi visata 
tavalise olmeprügi hulka. 
Viige kasutuskõlbmatuks 

muutunud seade vastavasse 
kohalikku kogumispunkti või 
sellekohast teenust pakkuvale 
edasimüüjale. 
Lisateavet saate kohalikust 
omavalitsusest.

EE

HoidKE SEE  
KASUTUSJUHENd ALLES!
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Seadme osad

A. Vajutaja. 
Tervete puu- ja köögiviljade täitetorust alla 
lükkamiseks.

b. Unikaalne vahetu tsentraalne etteandesüsteem. 
Tagab maksimaalse mahla pressimise 
viljadest.

C. Eriti lai 84 mm täitetoru, kuhu mahuvad 
terved puu- ja köögiviljad. 
Kol neužfiksuota tinkamoje vietoje, 
neleidžia veikti sulčiaspaudei.

d. Roostevabast terasest, titaaniga 
tugevdatud mikrovõrguga filtrikorv.

E. Mahukas viljalihaanum 
(tohib pesta nõudepesumasinas).

F. Vastupidav 1200 W mootor 
Mootori garantii 5 aastat.

G. Juhtme hoiukoht. 
Juhtme saab kerida ümber seadme jalgade 
ja kinnitada sulguriga oma kohale seadme 
põhja all. 

H. Turvalukustusega fiksaatorkäepide. 
Lülitab mahlapressi välja, kui selle kate ei 
ole peale lukustatud.

i. Seadme kate 
(ei tohi pesta nõudepesumasinas).

J. Filtrianuma ümbris. 
Tohib pesta nõudepesumasinas.

K. Üheliitrine mahlakann koos kaanega. 
Sisseehitatud vahueraldajaga (tohib pesta 
nõudepesumasinas).

L. Kiiruselüliti (kaks kiirust). 
Sisse-välja lülitamise nupp.

A
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Kokkupanek

3. Pange roostevabast terasest filtrikorvi 
põhjas olevad nooled kohakuti 
mootoriajamil olevate joontega ning lükake 
filtrikorvi allapoole, kuni see klõpsuga oma 
kohale lukustub. Veenduge, et roostevabast 
terasest filtrikorv on kindlalt filtrianuma 
ümbrisesse ja mootoriosa peale kinnitatud.

4. Pange seadme kate filtrianuma ümbrisele 
peale, nii et täitetoru on roostevabast 
terasest filtrikorvi peal, ja langetage see 
allapoole oma asendisse.

5. Tõstke turvalukustusega fiksaatorkäepide 
üles ning lukustage see mahlapressi katte 
mõlemal küljel asuvatesse soontesse.

SEAdME TÖÖKoRdA SEAdMiNE 
ENNE ESiMEST KASUTUSKoRdA
Enne mahlapressi esimest kasutuskorda 
eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid 
ning kõrvaldage need kasutuselt vastavalt 
nõuetele.
Kontrollige, et seadme pistik oleks 
seinapistikupesast välja tõmmatud.
Peske filtrianuma ümbrist, filtrikorvi, seadme 
katet, vajutajat, viljalihaanumat, mahlakannu ja 
selle kaant soojas vees pehme lapiga. Loputage 
ja kuivatage hoolikalt. Mootoriosa võib 
pühkida niiske lapiga.
Kuivatage hoolikalt.
1. Asetage mootoriosa kuivale siledale 

pinnale, näiteks lauale. Veenduge, et 
mootoriosa oleks juhtpaneelilt välja 
lülitatud. Seejärel lülitage seadme 
voolutoide välja ja tõmmake pistik 
seinapistikupesast välja.

2. Paigaldage filtrianuma ümbris mootoriosale.

EE
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Turvalukustusega fiksaatorkäepide peaks 
nüüd olema püstises asendis ja lukustatud oma 
kohale seadme katte ülaosas.
6. Lükake vajutajat täitetorus  allapoole, 

pannes vajutaja soone kohakuti täitetoru 
ülaosas seespool asuva väikse eendiga.

ToidU-
VAJUTAJA 
RENN

VÄiKE VÄL-
JAULATUV oSA 

TÄiTEToRUS

Lükake vajutajat veel täitetorus allapoole.

7. Pange viljalihaanum oma kohale, kallutades 
mootoriosa veidi paremale. Paigaldage 
viljalihaanum seadme katte alla vasakule 
küljele, veendudes, et see toetub seadme 
kattele ja mootoriosale.

MÄRKUS

Viljalihaanuma võib vooderdada kilekotiga. Nii 
on seda hiljem hõlpsam puhastada. Viljaliha 
saab kasutada toidu valmistamiseks või 
kompostiks.
8. Asetage seadme paremal küljel asuva 

mahlatila alla seadmega kaasasolev 
mahlakann. Veenduge, et kannul on kaas 
peal, sest muidu pritsib mahl välja.
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Funktsioonid

SEAdME KASUTAMiNE
1. Peske puu- või köögiviljad.

MÄRKUS

Enamikku puu- ja köögivilju (õunad, 
porgandid, kurgid) ei ole vaja lõigata 
ega kärpida, sest need mahuvad tervena 
täitetorusse. Peedid, porgandid jms köögiviljad 
tuleb hoolikalt mullast puhastada, pesta ja 
juured eemaldada.
2. Kontrollige, et seade oleks õigesti kokku 

pandud. Vt seadme töökorda seadmise 
juhiseid. Kontrollige enne mahla pressimist, 
et mahlatila alla oleks asetatud mahlakann 
ja et viljalihaanum oleks oma kohal.

3. Sisestage toitejuhtme pistik 230 V 
vooluga seinapistikupessa. Lülitage vool 
sisse. Reguleerige sobiv kiirus. Lükake 
kiiruselüliti üles, kui soovite väikest kiirust, 
või alla, kui soovite suurt kiirust. Valige 
kiirus sõltuvalt viljadest, millest mahla 
pressima hakkate. Kasutage juhisena 
alljärgnevat tabelit. 

KiiRUSE VALiKU TAbEL

Õunad Suur

Aprikoosid (kivid eemaldatud) Väike

Peet (juured eemaldatud) Suur

Mustikad Väike

Brokoli Väike

Brüsseli kapsad (puhastatud) Suur

Kapsas Väike

Porgandid Suur

Lillkapsas Väike

Seller Suur

Kurk (kooritud) Väike

Pehme koorega kurk Suur

Apteegitill Väike

Viinamarjad (seemneteta) Väike

Kiivi (kooritud) Väike

Mangod (kooritud, kivid 
eemaldatud)

Väike

Melonid (kooritud) Väike

Nektariinid (kivid eemaldatud) Väike

Apelsinid (kooritud) Suur või väike

Virsikud (kivid eemaldatud) Väike

Pirnid (varred eemaldatud) Kõvade pirnide 
korral suur, 
pehmete pirnide 
korral väike

Ananass (kooritud) Suur

Ploomid (kivid eemaldatud) Väike

Vaarikad Väike

Tomatid Väike

Arbuus (kooritud) Väike

EE
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4. Pange viljad töötava mootoriga seadme 
täitetorusse ja lükake need vajutajaga õrnalt 
allapoole. Maksimaalse koguse mahla 
saamiseks lükake vilju vajutajaga alati 
aeglaselt.

MÄRKUS

Enne viljade panemist täitetorusse tuleb seade 
tööle lülitada.

5. Puu- ja köögiviljade pressimisel voolab 
mahl mahlakannu ja eraldatud viljaliha 
koguneb viljalihaanumasse.

MÄRKUS

Viljalihaanuma tühjendamiseks 
mahlapressimise ajal lülitage mahlapress 
juhtpaneelilt välja ning eemaldage 
viljalihaanum ettevaatlikult. Enne 
mahlapressimise jätkamist pange tühjendatud 
viljalihaanum oma kohale tagasi. Ärge laske 
viljalihaanumal liiga täis saada, sest see võib 
seadme tööd mõjutada.

MÄRKUS

Viljalihaanuma võib vooderdada kilekotiga. Nii 
on seda hiljem hõlpsam puhastada. Viljaliha 
saab kasutada toidu valmistamiseks või 
kompostiks.

MÄRKUS

Kui soovite, et vaht mahlaga seguneks, võtke 
kannul lihtsalt kaas pealt, enne kui mahla 
klaasi valate.

MÄRKUS

Seadmel on ohutusseadis, mis kaitseb seda 
suurest koormusest tuleneva ülekuumenemise 
eest. Ülekuumenemise korral lülitub seade 
automaatselt välja. Tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja ja laske seadmel 
vähemalt 15 minutit jahtuda. Seejärel ühendage 
seadme pistik seinapistikupessa tagasi ja 
kasutage seadet nagu tavaliselt.

HoiATUS!

Ärge lükake vilju täitetorus allapoole sõrmede 
abil ega puhastage täitetoru sõrmedega. 
Kasutage selleks alati vajutajat.

SEAdME oSAdEKS LAHTi VõTMiNE
1. Veenduge, et seade on välja lülitatud, 

lükates kiiruselüliti üles või alla asendisse 
OFF. Seejärel tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja. Kontrollige, et 
filtrikorv oleks täielikult seisma jäänud.

2. Eemaldage viljalihaanum, kallutades 
mootoriosa veidi paremale ja haakides 
viljalihaanuma seadme katte alt lahti.

3. Pange mõlemad käed turvalukustusega 
fiksaatorkäepideme külgedele, tõmmake 
käepidet tahapoole ja tõstke see üle seadme 
katte külgedel asuvate soonte.
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Langetage turvalukustusega fiksaatorkäepide 
allapoole.

4.	 Võtke	seadmel	kaas	pealt.

5. Filtrianuma eemaldamiseks roostevabast 
terasest filtrikorvist võtke kinni seadme 
põhjast ja keerake filtrianuma ümbris 
mahlatilast mööda.

6. Tõstke filtrianum koos roostevabast terasest 
filtrikorviga ära.

7. Roostevabast terasest filtrikorvi 
eemaldamiseks filtrianuma ümbrisest 
pange sõrmed soonte alla, millel on kiri 
"lift basket" ja tõstke korvi ülespoole. 
Puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav 
filtrikorv eemaldada kraanikausi kohal.

FiLTRiKoRV
ETTEVAATUST! 

TERAVAd LõiK-
ETERAd

EE
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HoiATUS!

Roostevabast terasest filtrikorvis on väiksed 
teravad lõiketerad puu- ja köögiviljade 
lõikamiseks ja töötlemiseks. Ärge 
puudutage neid.

HooLdUSTÖÖd JA pUHASTAMiNE

Veenduge alati, et seade on välja lülitatud. 
Selleks vajutage juhtpaneelil asuvat nuppu 
OFF. Seejärel tõmmake seadme pistik 
seinapistikupesast välja. Kontrollige, et 
seade oleks õigesti osadeks lahti võetud. 
Vt "Seadme osadeks lahti võtmine".

pUHASTAMiSE HõLbUSTAMiSEKS:
• Puhastage seade kohe pärast kasutamist. 

Ärge laske jääkidel selle külge kuivada.
• Pärast igat kasutuskorda loputage 

eemaldatavad osad kohe kraani all sooja 
veega, et viljaliha eemaldada. Laske õhu käes 
kuivada.

MÄRKUS

Viljalihaanuma võib vooderdada 
kilekotiga. Nii on seda hiljem hõlpsam 
puhastada. Viljaliha saab kasutada toidu 
valmistamiseks või kompostiks.

MooToRioSA pUHASTAMiNE
• Pühkige mootoriosa pehme niiske lapiga. 

Kuivatage hoolikalt.
• Pühkige toitejuhtmelt toiduosakesed.

MÄRKUS

Ärge kasutage seadme osade ega 
mootoriosa puhastamiseks abrasiivseid 
küürimisnuustikuid ega puhastusvahendeid, 
sest need võivad pinda kriimustada.

FiLTRiANUMA ÜMbRiSE, SEAdME 
KATTE, VAJUTAJA JA ViLJALiHAANUMA 
pUHASTAMiNE

Peske kõiki osi sooja vee ja pehme lapiga. 
Loputage ja kuivatage hoolikalt.

MÄRKUS

Filtrianuma ümbrist, mahlakannu koos 
kaanega, vajutajat ja viljalihaanumat 
tohib pesta nõudepesumasinas (ainult 
ülemisel restil). Seadme katet ei tohi pesta 
nõudepesumasinas.

FiLTRiKoRVi pUHASTAMiNE
• Alati hea tulemuse saamiseks tagage, et 

roostevabast terasest filtrikorv oleks täielikult 
puhas, kasutades selleks kaasasolevat 
puhastusharja. Seda tuleb kindlasti teha kohe 
pärast igat kasutuskorda.

• Leotage roostevabast terasest filtrikorvi 
kohe pärast mahlapressimise lõpetamist 
umbes 10 minutit soojas vees. Filtrile jäänud 
viljaliha võib kuivamisel filtrivõrgus olevad 
väiksed avad ummistada ning see vähendab 
mahlapressi kasutustõhusust.

• Hoidke filtrikorvi voolava vee all ja harjake 
seda seestpoolt välisserva poole. Ärge 
puudutage filtrikorvi keskel asuvaid 
väikseid teravaid lõiketeri. Korrake 
seda toimingut korvi välimise küljega. 
Hoides puhast filtrikorvi vastu valgust, 
et tagada kõigi peente aukude korralik 
puhastamine. Kui augud on ummistunud, 
leotage filtrikorvi kuumas vees, millele on 
lisatud 10% sidrunimahla. Puhastage veel 
kord puhastusharjaga. Võite filtrikorvi ka 
nõudepesumasinas pesta.
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EE
RASKESTiEEMALdATAVATE 
ToidUpLEKKidE JA EbAMEELdiVA 
LõHNA KõRVALdAMiNE

Väga ereda värviga puu- ja köögiviljad võivad 
plastosade värvi muuta. Selle vältimiseks peske 
need osad kohe pärast kasutamist. Kui seadme 
plastosade värv on muutunud, leotage neid osi 
vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla, või 
puhastage mitteabrasiivse puhastusvahendiga.

Seadmel on vastupidav 1200 W mootor. 
Mootoril on lisaks tavapärasele 2-aastasele 
garantiile 5-aastane garantii materjali- ja 
tootmisdefektide suhtes. Garantii ei hõlma 
kahjustusi, mis tulenevad õnnetusest, 
väärkasutusest või seadme kasutusviisist, mis 
ei vasta juhendis kirjeldatule.

HoiATUS!

Ärge pange mootoriosa vette ega muusse 
vedelikku. Filtrikorvi ja täitetoru keskosas on 
väiksed teravad lõiketerad puu- ja köögiviljade 
töötlemiseks mahlapressimise ajal. Ärge 
puudutage neid lõiketeri.

Hooldustööd ja 
puhastamine

Ärge leotage roostevabast terasest filtrikorvi 
valgendajas ega muudes abrasiivsetes 
puhastusvahendites. 

Olge filtrikorviga alati ettevaatlik, sest seda on 
kerge kahjustada.

MÄRKUS

Roostevabast terasest filtrikorvi tohib pesta 
nõudepesumasinas (ainult ülemisel restil).

MAHLAKANNU pUHASTAMiNE
• Loputage mahlakannu ja kaant koos 

vahueraldajaga voolava vee all.
• Peske kõiki osa sooja vee ja pehme lapiga. 

Loputage ja kuivatage hoolikalt.

MÄRKUS

Mahlakannu ja kaant tohib pesta 
nõudepesumasinas (ainult ülemisel restil).
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Veaotsing

VõiMALiK 
pRobLEEM

LiHTNE LAHENdUS

Seade ei hakka sisse 
lülitamisel tööle.

• Turvalukustusega fiksaatorkäepide ei ole õigesti avatud püstiasendisse 
fikseerunud.  See peab olema seadme katte külgedel asuvates soontes.

Mootor kiilub 
mahlapressimise 
ajal kinni.

• Liiga jõulise mahlapressimise tulemusel võivad mahlapressi kaane alla 
koguneda jäägid. Valige aeglasem kiirus ja lükake vilju vajutajaga seadmesse 
aeglasemalt. Järgige seadme osadeks lahti võtmise ja puhastamise juhiseid ning 
puhastage filtrianuma ümbris, roostevabast terasest filtrikorv ja seadme kate.

• Mahlapress lülitub automaatselt välja, kui mootor on rohkem kui 10 sekundit 
kinni kiilunud. Mootori kinnikiilumise põhjused on kas liiga suure koguse 
viljade sisestamine korraga või ei ole viljade tükid piisavalt väiksed. Püüdke 
viljad väiksemateks tükkideks lõigata või korraga vähem vilju seadmesse panna. 
Seadme kasutamise jätkamiseks lähtestage see, vajutades juhtpaneelil asuva 
lüliti tagasi asendisse OFF ja seejärel asendisse ON.

• Kõvadest puu- ja köögiviljadest aeglasel kiirusel mahla pressimine võib mootorit 
liigselt koormata. 

• Õige kiiruse valimiseks tutvuge sellekohaste juhistega. Enne viljade panemist 
täitetorusse lülitage seade sisse.

Roostevabast terasest 
filtrikorv on viljaliha
täis

• Lülitage seade välja ja jälgige selle osadeks lahti võtmise juhiseid. Võtke 
seadmelt kate pealt, kaapige viljaliha ära, pange seade kokku tagasi ja alustage 
uuesti mahla pressimist. Pange täitetorusse vaheldumisi pehmeid ja kõvasid 
köögivilju ja puuvilju.

Viljaliha on väga 
märg ja mahla 
eraldub vähe.

• Kasutage seadet aeglasemal kiirusel. Eemaldage roostevabast terasest filtrikorv 
ja puhastage võrgu küljed täielikult puhastusharjaga. Loputage filtrikorvi sooja 
veega. Kui võrgu peened augud on ummistunud, leotage filtrikorvi kuumas 
vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla, või peske nõudepesumasinas. Nii 
eemaldate liigsed kiud, mis võivad mahla voolamist takistada.

Seadme ja selle kaane 
vahelt lekib mahla.

• Valige aeglasem kiirus ja lükake vilju vajutajaga seadmesse aeglasemalt.
• Kontrollige, et kõik osad oleksid tugevasti ühendatud.

Mahl pritsib 
tilast välja.

• Valige aeglasem kiirus ja lükake vilju vajutajaga seadmesse aeglasemalt.
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Seadet on kasutatud 
suurel koormusel 
ja see on üle 
kuumenenud.

• Seadmel on ohutusseadis, mis kaitseb seda suurest koormusest tuleneva 
ülekuumenemise eest. Ülekuumenemise korral lülitab see seadis seadme 
automaatselt välja. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske 
seadmel vähemalt 15 minutit jahtuda. Seejärel ühendage seadme pistik 
seinapistikupessa tagasi ja kasutage seadet nagu tavaliselt.

• Enne viljade panemist täitetorusse tuleb seade kindlasti sisse lülitada ja selle 
mootor peab töötama. Ärge pange täitetorusse liiga palju vilju ja veenduge, et 
filtrikorv on täiesti puhas. Vastasel juhul võib seade olla tarbetu pinge all ja selle 
mootor võib üle kuumeneda.

Seadet on kasutatud 
suurel koormusel 
ja see on üle 
kuumenenud.

• Seadmel on ohutusseadis, mis kaitseb seda suurest koormusest tuleneva 
ülekuumenemise eest. Ülekuumenemise korral lülitab see seadis seadme 
automaatselt välja. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske 
seadmel vähemalt 15 minutit jahtuda. Seejärel ühendage seadme pistik 
seinapistikupessa tagasi ja kasutage seadet nagu tavaliselt.

• Enne viljade panemist täitetorusse tuleb seade kindlasti sisse lülitada ja selle 
mootor peab töötama. Ärge pange täitetorusse liiga palju vilju ja veenduge, et 
filtrikorv on täiesti puhas. Vastasel juhul võib seade olla tarbetu pinge all ja selle 
mootor võib üle kuumeneda.
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Nõuanded
pUU- JA KÖÖGiViLJAdE 
ETTEVALMiSTAMiNE
• Kõva või mittesöödava koorega puuviljad 

(nagu mangod, guajaav, melonid või ananass) 
tuleb enne pressimist koorida.

• Mõningaid köögivilju (nagu kurgid) 
võib töödelda koorimata, sõltuvalt koore 
pehmusest ja sellest, millist mahla soovite.

• Kõvad südamikud, kivid ja seemned tuleb 
alati eemaldada (nektariinid, virsikud, 
mangod, aprikoosid, ploomid ja kirsid).

• Peedid, porgandid jms köögiviljad tuleb 
hoolikalt mullast puhastada, pesta ja juured 
eemaldada.

• Eemaldage maasikatelt jms viljadelt enne 
mahlaks pressimist nutid ja pirnidelt 
eemaldage varred.

• Tsitrusviljad tuleb koorida ja valge 
koorealune kiht eemaldada.

• Õunamahlale võib värvi säilitamiseks lisada 
eidi sidrunimahla.

MÄRKUS

Seadmega saate valmistada värskendavat ja 
vahutavat apelsinimahla. Koorige apelsinid 
ja eemaldage neilt valge osa. Soovitatav on 
apelsine enne mahlaks pressimist külmas 
hoida.

õiGE TEHNiKA
Erinevate viljade pressimisel alustage 
pehmematest viljadest aeglasel kiirusel. 
Kõvemate viljade pressimiseks suurendage 
järk-järgult kiirust.
Maitsetaimedest, idudest või roheliste 
lehtedega köögiviljadest mahla pressimisel 
mätsige need kimbuks kokku või pange teiste 
viljade vahele. Kasutage väikest kiirust.

NõUANdEd MAHLA TEGEMiSEKSMEiE 
SALAJANE TEAVE MAHLApRESSiMiSE 
KoHTA
Selles juhendis toodud jookide retseptid 
on eelkõige maitsvad, mõnusa tekstuuri ja 
meeldiva lõhnaga, kuid muidugi on need ka 
väga tervislikud.
Mahlas on säilinud kuni 70% puu- ja 
köögiviljades leiduvatest toitainetest. 
Tooretest puu- ja köögviljadest pressitud 
mahl on tasakaalustatud toitumise oluline 
osa, sest sellistes viljades on palju vitamiine ja 
mineraale. Mahl imendub vereringesse kiiresti, 
olles nii kõige kiirem viis keha varustamiseks 
toitainetega.
Ise mahla valmistades saate olla täiesti kindel, 
mis selle sees on. Valige sobivad viljad ja 
maitsestage mahla soovi korral suhkru, soola 
või muu maitseainega. Värskelt pressitud 
mahlad tuleb tarbida kohe pärast valmistamist, 
et vältida vitamiinide kadu.

pUU- JA KÖÖGiViLJAdE oSTMiNE JA 
HoiUSTAMiNE
• Puu- ja köögivilju tuleb alati pesta.
• Kasutage mahla valmistamiseks alati 

värskeid puu- ja köögvilju.
• Soodsam ja tervislikum on kasutada 

hooajalisi puu- ja köögivilju. Vt puu-ja 
köögiviljade tabelit.

• Peske ja kuivatage puu- ja köögiviljad enne 
hoiulepanekut. Nii on need kohe mahla 
valmistamiseks valmis.

• Enamikku puuvilju ja kõvemaid köögivilju 
saab hoida toatemperatuuril. Õrnemaid ja 
kergemini riknevaid vilju nagu tomatid, 
marjad, lehtköögiviljad, seller, kurgid ja 
maitsetaimed tuleb hoida külmikus.
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MÄRKUS

Ainult maitsetaimedest või roheliste lehtedega viljadest eraldub pressimisel vähe mahla ning 
seetõttu on soovitatav pressida neid koos teiste puu- või köögiviljadega.
Erinevatest puu- ja köögiviljadest saab erineva koguse mahla. See varieerub ka sarnaste viljade 
osas, näiteks võib osadest tomatitest saada rohkem mahla kui teistest. Seetõttu ei ole mahla 
retseptid täpsed.
Maksimaalse koguse mahla saamiseks lükake vilju vajutajaga alati aeglaselt.

SobiVA SEGU VALMiSTAMiNE
Maitsva mahla valmistamine on väga lihtne. Kui olete ise puu- ja köögiviljadest mahla 
valmistanud, siis teate, kui lihtne on leiutada uusi kombinatsioone. Maitse, värv, tekstuur ja 
koostisained sõltuvad teie isiklikust maitse-eelistusest. Mõelge mõningatele maitsetele ja viljadele 
- kas need sobivad kokku või mitte. Mõned tugevad maitsed võivad teiste üle domineerima hakata. 
Soovitame kombineerida rohkelt tärklist sisaldavad ja ohtra viljalihaga puu- ja köögiviljad suure 
vedelikusisaldusega viljadega. 

ViLJALiHA KASUTAMiNE
Puu- ja köögiviljadest mahla pressimisel eralduv viljaliha koosneb peamiselt kiudainetest ja 
tselluloosist, mis sisaldab sarnaselt mahlale väärtuslikke toitaineid, mida me iga päev vajame. 
Viljaliha saab kasutada mitmel erineval viisil. Sarnaselt mahlale tuleb aga ka viljaliha vitamiinide 
kao vältimiseks samal päeval ära kasutada.
Sellest juhendist leiate mitmeid retsepte, kus viljaliha kasutada saab. Lisaks saab viljaliha kasutada 
köögiviljarullide täidisena ning hautiste või suppide paksendamiseks. Puuviljade viljaliha võib 
panna ka lihtsalt kuumakindlasse anumasse, kaunistada beseega ja serveerida magustoiduma.
Viljaliha sobib suurepäraselt ka kompostihunnikusse.

MÄRKUS

Viljalihas võib olla puu- või köögiviljade tükke. Enne viljaliha kasutamist toiduks tuleb need tükid 
eemaldada.
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TEAVE pUU- JA KÖÖGiViLJAdE KoHTA

pUU- JA
KÖÖGiViLJAd

pARiM AEG
oSTMiSEKS

HoiUSTAMiNE ToiTE-
VÄÄRTUS

KJ/
KCAL

Õunad Suvi / Sügis Aukudega kilekotid
külmikus

Rohkelt kiudaineid
ja C-vitamiini

166 g õunu 
= 338 kj (80 kcal)

Aprikoosid Suvi Lahtiselt
külmikus

Rohkelt
kiudaineid
Sisaldab kaaliumi

55 g aprikoose 
= 80 kj (19 kcal)

Banaanid Sügis /
Kevad

Toatemperatuuril Vitamiinid B6 ja C,
kaalium,
kiudained

100 g banaane 
= 378 kj (90 kcal)

Peet Talv Lõigake pealsed ära,
pange lahtiselt 
külmikusse

Hea foolhappe ja
kiudainete allikas,
sisaldab C-vitamiini 
ja kaaliumi

160 g peeti 
=332 kj (79 kcal)

Mustikad Suvi Kaetuna
külmikus

C-vitamiin 100 g mustikaid 
= 220 kj (52 kcal)

Brokoli Sügis /
Talv

Kilekotis
külmikus

Vitamiin C, B2, B6, 
E, foolhape ja
kiudained

100 g brokolit 
= 131 kj (31 kcal)

Brüsseli kapsas Sügis /
Talv

Kilekotis
külmikus

C-vitamiin, foolhape,
vitamiinid B2, B5, E, 
B6 ja kiudained

100 g Brüsseli 
kapsast 
= 156 kj (37 kcal)

Kapsas Talv Pakendatud, 
puhastatud,
külmikus

C-vitamiin, foolhape, 
kaalium B6 ja 
kiudained

100 g kapsast 
= 93 kj (22 kcal)

Porgandid Talv Katmata,
külmikus

Vitamiin A, C, B6 ja
kiudained

100 g porgandeid 
= 140 kj (33 kcal)

Lillkapsas Sügis /
Talv

Eemaldage välimised
lehed, hoidke
kilekotis ja
külmikus

Vitamiin C, B5, B6,
foolhape, C-vitamiin 
ja kaalium

100 g lillkapsast 
= 103 kj (24,5 kcal)

Seller Sügis /
Talv

Kilekotis ja külmikus C-vitamiin ja 
kaalium

100 g vars 
= 64 kj (15 kcal)

Kurk Suvi Külmikus C-vitamiin 100 g kurki 
= 50 kj (12 kcal)
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pUU- JA
KÖÖGiViLJAd

pARiM AEG
oSTMiSEKS

HoiUSTAMiNE ToiTE-
VÄÄRTUS

KJ/
KCAL

Apteegitill Sügis kuni
kevad

Külmikus C-vitamiin, 
kiudained,
foolhape

100 g apteegitilli 
= 80 kj (19 kcal)

Greip Aastaringselt Toatemperatuuril C-vitamiin,
bioflavonoidid,
lükopeen,
kiudained

100 g greipe 
= 140 kj (33 kcal)

Viinamarjad
(seemneteta)

Suvi Kilekotis ja
külmikus

Vitamiin C, B6 ja
kaalium

100 g viinamarju 
= 250–350 kj 
(60-83 kcal)

Mangod Suvi Kaetuna
külmikus

Vitamiin A, C, B1, B6
ja kaalium

207 g mangosid 
= 476 kj (113 kcal)

Melonid,
sh
arbuus

Suvi /
Sügis

Külmikus C-vitamiin, foolhape,
kiudained ja
A-vitamiin

200 g melonit 
= 210 kj (50 kcal)

Nektariinid Suvi Külmikus Vitamiin C, B3,
kaalium ja kiudained

151 g nektariine 
= 277 kj (66 kcal)

Apelsinid Talv /
Sügis /
Kevad

Jahedas ja kuivas 
kohas üks nädal, 
pikemaks
säilitamiseks pange 
külmikusse

C-vitamiin 131 g apelsine 
= 229 kj (54 kcal)

Virsikud Suvi Laske küpseda 
toatemperatuuril,
seejärel pange 
külmikusse

C-vitamiin,
kaalium,
kiudained, 
beetakaroteen

100 g virsikuid 
= 175 kj (42 kcal)

Pirnid Sügis /
Talv

Laske küpseda 
toatemperatuuril,
seejärel
pange külmikusse

Vitamiin C & E,
kiudained

161 g pirne 
= 391 kj (93 kcal)

Ananass Kevad /
Suvi

Hoida jahedas Vitamiin C & E,
kiudained

100 g ananassi 
= 180 kj (43 kcal)
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pUU- JA
KÖÖGiViLJAd

pARiM AEG
oSTMiSEKS

HoiUSTAMiNE ToiTE-
VÄÄRTUS

KJ/
KCAL

Spinat Aastaringselt Külmikus Vitamiinid B6,  C,
E, beetakaroteen,
foolhape, 
magneesium,
kaalium,
kiudained

100 g spinatit 
= 65 kj (15 kcal)

Maguskartul Aastaringselt Hoida jahedas Vitamiinid C, E,
beetakaroteen,
kiudained

100 g 
maguskartuleid 
= 275 kj (65 kcal)

Tomatid Suvi / Sügis Laske küpseda 
toatemperatuuril,
seejärel pange 
külmikusse

Lükopeen, vitamiin
C, E, foolhape, 
kiudained

100 g tomateid 
= 65–75 kj 
(15-17 kcal)

Kiivi Talv / Kevad Külmikus C-vitamiin ja
kaalium

100 g kiivisid 
= 219 kj (52 kcal)
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РеКОменДАЦИя 
Sage – 
безОПАСнОСТь 
нА ПеРВОм 
меСТе
Sage by Heston Blumenthal 
очень серьезно относится 
к безопасности. мы 
разрабатываем и 
производим продукцию 
с учетом обеспечения 
безопасности 
потребителя. Кроме того, 
мы просим вас соблюдать 
известную осторожность 
при использовании 
любых электроприборов 
и следовать 
нижеизложенным 
инструкциям.

ВАЖнО!
ПРОЧИТАЙТе ВСе 
ИнСТРУКЦИИ 
ДО нАЧАЛА 
ИСПОЛьзОВАнИя 
ПРИбОРА И нА 
ВСяКИЙ СЛУЧАЙ 
СОХРАнИТе ИХ.

•	Перед	первым	
использованием	
убедитесь,	что	параметры	
электроснабжения	
соответствуют	
указанным	на	табличке	
на	дне	прибора.	
Если	у	вас	возникнут	
сомнения,	обратитесь	
к	своему	поставщику	
электроэнергии.
•	Аккуратно	удалите	и	с	
надлежащими	мерами	
предосторожности	
выбросьте	все	
упаковочные	материалы	и	
рекламные	ярлыки	перед	
первым	использованием	
соковыжималки.
•	Чтобы	защитить	
маленьких	детей	от	
опасности	удушения,	
удалите	и	с	надлежащими	
мерами	предосторожности	
выбросьте	защитную	
оболочку	со	штекера	
питания	прибора.
•	Не	ставьте	включенную	
соковыжималку	
на	край	стола	или	
скамьи.	Убедитесь,	что	
поверхность	ровная	и	
чистая	без	воды,	муки	и	
т.	д.	Вследствие	вибрации	
во	время	работы	прибор	
может	перемещаться.

RU
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•	Необходимо	убрать	
и	высушить	любые	
значительные	объемы,	
разлитые	вокруг	
прибора	или	на	прибор,	
прежде	чем	продолжать	
использовать	прибор.
•	Не	ставьте	
соковыжималку	на	горячие	
газовые	или	электрические	
конфорки	или	вблизи	
них,	а	также	в	места,	где	
он	может	соприкасаться	
с	нагретой	духовкой.
•	Перед	использованием	
убедитесь,	что	
соковыжималка	
собрана	правильно.	
Если	соковыжималка	
собрана	неправильно,	
она	не	будет	работать.	
•	Перед	включением	всегда	
проверяйте,	надежно	ли	
зафиксирована	крышка	
соковыжималки.	Не	
открывайте	защелки	
во	время	работы	
соковыжималки.	После	
каждого	использования	
соковыжималки	
обязательно	переводите	
ручку	в	положение	OFF	
(ВЫКЛ.).	Перед	разборкой	
убедитесь,	что	мотор	
полностью	остановлен.

•	Не	ставьте	работающую	
соковыжималку	на	
сточную	панель	мойки.
•	Не	оставляйте	
соковыжималку	
без	присмотра	во	
время	работы.
•	Между	использованиями	
дайте	мотору	
постоять	1	минуту.
•	Всегда	отключайте	
соковыжималку,	повернув	
ручку	ON/OFF	(ВКЛ./ВЫКЛ.)	
на	панели	управления	в	
положение	OFF	(ВЫКЛ.).	
Затем	отключите	прибор	
от	розетки.	Перед	
разблокированием	
защитного	рычага,	
перемещением,	
разборкой,	хранением	
и	очисткой,	а	также	
когда	соковыжималка	не	
используется,	убедитесь,	
что	стальная	корзина	
фильтра	перестала	
вращаться	и	мотор	
полностью	остановился.	
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•	Рецепты,	приведенные	в	
этом	буклете,	не	считаются	
большой	нагрузкой.	
Однако	твердые	плоды	
создают	чрезмерную	
нагрузку	на	мотор,	
если	выбраны	низкие	
обороты.	Воспользуйтесь	
руководством	по	
приготовлению	соков,	
чтобы	определить	
правильные	обороты	
для	фруктов	и	
овощей,	выбранных	
для	переработки.
•	Держите	руки,	пальцы,	
волосы,	одежду,	а	
также	другие	кухонные	
и	столовые	приборы	
вдали	от	прибора	во	
время	работы.	
•	Не	проталкивайте	
продукты	в	канал	для	
продуктов	пальцами	или	
столовыми	приборами.	
Всегда	используйте	
входящий	в	комплект	
толкатель.	Не	опускайте	
руки	и	пальцы	в	канал	
для	продуктов,	когда	он	
установлен	на	приборе.	
Если	продукты	застрянут	
в	отверстии,	используйте	
толкатель	или	другой	
кусок	фрукта	или	овоща,	

чтобы	протолкнуть	его	
вниз.	Если	это	невозможно,	
отключите	мотор	и	
разберите	соковыжималку,	
чтобы	удалить	
застрявшие	продукты.	
•	Будьте	внимательны	
при	обращении	со	
стальной	корзиной	
фильтра,	поскольку	
мелкие	ножи	в	основании	
корзины	чрезвычайно	
острые.	Неправильное	
использование	может	
привести	к	травмам.
•	Используйте	
соковыжималку	только	для	
приготовления	напитков	
и	еды.	Не	запускайте	
без	установленного	
контейнера	для	мякоти.
•	Держите	прибор	в	
чистоте.	См.	раздел	
об	уходе	и	очистке.
•	Снимайте	кожуру	
со	всех	цитрусовых	
перед	переработкой.
•	Не	используйте	прибор,	
если	вращающийся	
фильтр	(корзина	
фильтра)	поврежден.
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ВАЖнЫе 
ПРАВИЛА 
безОПАСнОСТИ 
ПРИ 
ИСПОЛьзОВАнИИ 
ЛЮбЫХ 
ЭЛеКТРИЧеСКИХ 
ПРИбОРОВ
•	Полностью	размотайте	
шнур	питания	перед	
использованием.
•	Не	допускайте,	чтобы	
шнур	питания	свисал	
с	края	стола,	касался	
горячих	поверхностей	
или	завязывался	узлами.	
•	Чтобы	избежать	
поражения	электрическим	
током,	не	погружайте	
прибор,	шнур	питания	
или	штекер	питания	в	
воду	или	какую-либо	
другую	жидкость.	
•	Обязательно	отсоединяйте	
прибор	от	питания	перед	
сборкой,	разборкой	
и	чисткой	прибора,	а	
также,	если	прибор	
остается	без	присмотра.
•	Этот	прибор	не	должен	
использоваться	детьми.	

Этот	прибор	может	
использоваться	людьми	
с	ограниченными	
физическими,	сенсорными	
или	умственными	
способностями,	если	
они	находятся	под	
наблюдением	или	им	
были	даны	указания	
относительно	безопасного	
использования	прибора	
и	они	понимают	
возможные	опасности.
•	Держите	прибор	и	его	
шнур	недоступными	для	
детей.	Не	допускайте,	
чтобы	дети	играли	
с	прибором.	
•	Очистка	и	обслуживание	
не	должны	производиться	
детьми	без	надзора.	
•	Рекомендуется	регулярно	
проверять	прибор.	Не	
используйте	прибор,	
если	каким-либо	образом	
поврежден	шнур	
питания,	штекер	питания	
или	сам	прибор.	Если	
прибор	поврежден	или	
требуется	какое-либо	
обслуживание,	кроме	
очистки,	обращайтесь	в	
службу	поддержки	Sage	по	
телефону:	+371 67790720.	
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•	Любое	обслуживание,	
помимо	очистки,	
должно	производиться	
в	авторизованном	
сервисном	центре	Sage.
•	Этот	прибор	предназначен	
только	для	бытового	
использования.	Не	
используйте	этот	прибор	
в	каких-либо	иных	целях,	
кроме	его	назначения.	Не	
используйте	в	движущихся	
транспортных	средствах	
или	на	лодках.	Используйте	
только	в	помещениях.	
Неправильное	
использование	может	
привести	к	травмам.
•	Рекомендуется	
установить	устройство	
дифференциальной	
защиты	(защитный	
выключатель)	для	
дополнительной	защиты	
при	использовании	
электроприборов.	

Рекомендуется	установить	
защитный	выключатель	с	
расчетным	рабочим	током,	
не	превышающим	30	мА,	
в	сети	питания	прибора.	
Обратитесь	к	электрику	
за	профессиональной	
консультацией.

Показанный	символ	
означает,	что	этот	
прибор	не	может	
утилизироваться	с	

бытовыми	отходами.	Его	
необходимо	сдать	в	
специализированный	
муниципальный	центр	сбора	
отходов	или	дилеру,	
предоставляющему	такую	
услугу.	
За	более	подробной	
информацией	обращайтесь	
в	местный	муниципалитет.

СОХРАнИТе ЭТО РУКОВОДСТВО
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Компоненты

a. Толкатель для продуктов. 
Для	проталкивания	целых	фруктов	и	
овощей	вниз	по	каналy.

B. Уникальная прямая центральная 
система подачи. 	
Обеспечивает	максимальную	экстракцию	
сока.		

C. Широкий канал 84 мм позволяет 
перерабатывать крупные фрукты и 
овощи целиком.

D. микросетчатый фильтр из 
нержавеющей стали с титановым 
усилением.

e. большой контейнер для мякоти.
F. мощный мотор 1200 Вт 

Гарантия	на	мотор	5	лет.

g. Отделение для шнура питания. 
Шнур	наматывается	вокруг	ножек	и	
фиксируется	на	месте	под	основанием.

H. защитный блокирующий рычаг. 
Блокирует	работу	соковыжималки	без	
зафиксированной	на	месте	крышки.

I. Крышка соковыжималки. 
Не	подходит	для	мытья	в	посудомоечной	
машине.

J. емкость для чаши фильтра. 
K. Кувшин для сока 1 л с крышкой. 

С	встроенным	пеноотделителем	(подходит	
для	мытья	в	посудомоечной	машине).

L. Электронное управление с 2 
скоростями. 
Выключатель	ON/OFF.

A

F

H

J

I

G

E

C

B

D

K
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Сборка

3.	 Совместите	стрелки	на	основании	
стального	фильтра	со	стрелками	на	
муфте	привода	и	надавите	вниз,	чтобы	
он	защелкнулся	на	корпусе	мотора.	
Убедитесь,	что	стальная	корзина	
фильтра	надежно	установлена	внутри	
емкости	для	фильтра	и	на	корпусе	
мотора.	

4.	 Закройте	емкость	для	фильтра	
крышкой,	расположив	нижнюю	часть	
канала	для	продуктов	над	стальным	
фильтром.

5.	 Поднимите	защитный	блокирующий	
рычаг	и	установите	его	в	две	
канавки	по	обеим	сторонам	крышки	
соковыжималки.

СбОРКА ПРИбОРА 
ПеРеД ПеРВЫм ИСПОЛьзОВАнИем
Перед	первым	использованием	
соковыжималки	удалите	и	выбросьте	все	
упаковочные	материалы	и	рекламные	
наклейки	и	ярлыки	с	соблюдением	всех	
мер	безопасности.
Убедитесь,	что	питание	розетки	прибора	
выключено	и	прибор	отсоединен	от	
розетки.
Вымойте	емкость	для	фильтра,	фильтр,	
крышку	соковыжималки,	толкатель,	
контейнер	для	мякоти	и	кувшин	для	
сока	и	крышку	теплой	мыльной	водой	и	
мягкой	тканью.	Сполосните	и	тщательно	
высушите.	Корпус	мотора	можно	
протирать	влажной	тканью.
Тщательно	высушите.
1.	 Поставьте	корпус	мотора	на	плоскую	
сухую	поверхность,	например,	на	
кухонный	стол.	Убедитесь,	что	мотор	
выключен	(OFF)	на	панели	управления,	
а	затем	отсоедините	шнур	от	розетки.

	
2.	 Установите	емкость	для	фильтра	на	
корпус	мотора.
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Защитный	блокирующий	рычаг	
всегда	должен	быть	в	вертикальном	
положении	и	зафиксирован	на	крышке	
соковыжималки.

6.	 Поднимите	защитный	блокирующий	
рычаг	и	установите	его	в	две	
канавки	по	обеим	сторонам	крышки	
соковыжималки.

Канавка	
толкателя

Небольшой	
выступ	
внутри	
канала

Продолжайте	продвигать	толкатель	вниз	
по	каналу.

7.	 Установите	контейнер	для	мякоти,	
слегка	наклонив	корпус	мотора	
вправо.	Вставьте	контейнер	для	
мякоти	под	крышку	соковыжималки	
с	левой	стороны,	убедившись,	что	он	
опирается	на	крышку	соковыжималки	
и	основание	мотора.

ПРИмеЧАнИе
Чтобы	свести	очистку	к	минимуму,	
для	сбора	мякоти	контейнер	для	
мякоти	можно	выстелить	пластиковым	
пакетом	для	морозилки.	Мякоть	можно	
использовать	в	различных	блюдах,	в	
качестве	компоста	в	саду	или	просто	
выбросить.
8.	 Установите	кувшин	для	сока	под	носик	
с	правой	стороны	соковыжималки	
и	закройте	крышку.	Крышку	можно	
использовать,	чтобы	не	допустить	
разбрызгивания.	
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Функции
ТАбЛИЦА ВЫбОРА СКОРОСТИ
Яблоки Высокая

Абрикосы	(без	косточки) Низкая

Свекла	(очищенная) Высокая

Голубика Низкая

Брокколи Низкая

Брюссельская	капуста	
(обрезанная)

Высокая

Капуста Низкая

Морковь Высокая

Цветная	капуста Низкая

Сельдерей Высокая

Огурец	(без	кожуры) Низкая

Огурец	с	мягкой	кожурой Высокая

Фенхель Низкая

Виноград	(без	косточек) Низкая

Киви	(очищенный) Низкая

Манго	(очищенный,	без	
косточки)

Низкая

Дыня	(очищенная) Низкая

Нектарины	(без	косточки) Низкая

Апельсины	(очищенные) Высокая	или	
низкая

Персики	(без	косточки) Низкая

Груши	(без	черенков) Высокая	для	
твердых	и	низкая	
для	мягких

Ананас	(очищенный) Высокая

Сливы	(без	косточки) Низкая

Малина Низкая

Помидоры Низкая

Арбуз	(очищенный) Низкая

ИСПОЛьзОВАнИе ПРИбОРА
1.	 Вымойте	овощи	и	фрукты	перед	
переработкой.

ПРИмеЧАнИе

Большинство	фруктов	и	овощей,	таких	
как	яблоки,	морковь	и	огурцы,	можно	не	
обрезать	и	не	нарезать	на	более	мелкие	
куски,	поскольку	они	помещаются	в	
канал	для	продуктов	целиком.	Убедитесь,	
что	такие	овощи,	как	свекла,	морковь	и	
т.	д.,	полностью	очищены	от	земли,	как	
следует	вымыты	и	очищены	от	листьев	
перед	использованием.
2.	 Убедитесь,	что	соковыжималка	
собрана	правильно.	См.	раздел	
«Сборка	соковыжималки	Sage™	by	
Heston	Blumenthal».	Прежде	чем	начать	
выживать	сок,	убедитесь,	что	кувшин	
расположен	под	носиком,	в	контейнер	
для	мякоти	установлен	на	место.

3.	 Подсоедините	шнур	питания	к	розетке	
230	В.	Включите	питание	розетки.	
Настройте	мотор	на	желаемые	
обороты.	Установите	переключатель	
скорости	на	низкую	или	высокую	
скорость	в	зависимости	от	типа	
перерабатываемых	фруктов	или	
овощей.	Используйте	руководство	по	
выбору	оборотов,	чтобы	определить	
настройку	для	разных	овощей	и	
фруктов.
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4.	 При	работающем	моторе	положите	
продукты	в	канал	для	продуктов	и	
При	работающем	моторе	положите	
продукты	в	канал	для	продуктов	и	
используйте	толкатель,	чтобы	без	
сильного	давления	направить	их	
вниз.	Чтобы	извлечь	максимум	сока,	
медленно	проталкивайте	продукты	
толкателем.

ПРИмеЧАнИе

Мотор	должен	работать	перед	
помещением	продуктов	в	канал.

5.	 По	мере	переработки	плодов	из	
выхода	для	сока	начнет	поступать	
сок,	а	мякоть	будет	собираться	в	
контейнере	для	мякоти.

ПРИмеЧАнИе

Контейнер	для	мякоти	можно	опорожнять	
во	время	переработки,	выключив	
соковыжималку	на	панели	управления	и	
аккуратно	сняв	контейнер.	Прежде	чем	
продолжить	переработку,	установите	
контейнер	на	место.	Не	позволяйте	
контейнеру	переполняться,	поскольку	это	
может	повлиять	на	работу	прибора.

ПРИмеЧАнИе

Чтобы	свести	очистку	к	минимуму,	
для	сбора	мякоти	контейнер	для	
мякоти	можно	выстелить	пластиковым	
пакетом	для	морозилки.	Мякоть	можно	
использовать	в	различных	блюдах,	в	
качестве	компоста	в	саду	или	просто	
выброс.

ПРИмеЧАнИе

Чтобы	сделать	сок	с	пеной,	просто	
снимите	крышку	с	кувшина,	когда	будете	
наливать	сок	в	стакан.

ПРИмеЧАнИе

Соковыжималка	оснащена	защитным	
устройством,	предохраняющим	от	
перегрева	в	случае	чрезмерной	нагрузки.	
Если	возникает	перегрев,	соковыжималка	
автоматически	активирует	устройство	
защиты	от	перегрева	и	прибор	
самостоятельно	отключается.	В	случае	
срабатывания	защиты	от	перегрева	
отсоедините	соковыжималку	от	сети	
как	минимум	на	15	минут,	чтобы	
она	полностью	остыла.	Затем	снова	
подсоедините	соковыжималку	к	розетке	и	
используйте	как	обычно.

ВнИмАнИе!

Никогда	не	проталкивайте	продукты	
в	канал	не	очищайте	канал	пальцами.	
Всегда	используйте	входящий	в	комплект	
толкатель.

РАзбОРКА нОВОГО ПРИбОРА
1.	 Убедитесь,	что	соковыжималка	
выключена,	установив	переключатель	
скорости	в	положение	OFF	(ВЫКЛ).	
Затем	отсоедините	прибор	от	розетки.	
Убедитесь,	что	корзина	фильтра	
полностью	остановилась.

2.	 Снимите	контейнер	для	мякоти,	слегка	
наклонив	корпус	мотора	вправо	и	
вытащив	его	из-под	крышки.
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3.	 Возьмитесь	руками	за	обе	стороны	
защитного	блокирующего	рычага,	
потяните	его	назад	и	поднимите	над	
канавками	по	обеим	сторонам	крышки	
соковыжималки.

Опустите	защитный	блокирующий	рычаг.

4.	 Снимите	крышку	с	соковыжималки.

5.	 Чтобы	снять	емкость	для	фильтра	
вместе	со	стальной	корзиной	фильтра,	
держите	основание	соковыжималки	
и	поверните	емкость	для	фильтра	за	
носик.
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6.	 Поднимите	емкость	для	фильтра	
вместе	с	установленной	стальной	
корзиной	фильтра.

7.	 Чтобы	извлечь	стальную	корзину	
фильтра	из	емкости	для	фильтра,	
вставьте	пальцы	в	канавки,	
обозначенные	lift	basket	(поднять	
корзину),	и	поднимите	корзину.	Для	
упрощения	очистки	рекомендуем	
делать	это	над	раковиной.
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КОРЗИНА		ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ:
ОСТРЫЕ	НОЖИ

ВнИмАнИе!

Стальная	корзина	фильтра	оснащена	
мелкими	острыми	ножами	для	нарезки	
и	переработки	фруктов	и	овощей.	Не	
касайтесь	ножей	при	обращении	с	
корзиной	фильтра.

Уход и очистка
Убедитесь,	что	соковыжималка	
выключена,	путем	перевода	кнопки	
ON/OFF	(ВКЛ./ВЫКЛ.)	на	панели	
управления	в	положение	OFF	(ВЫКЛ.).	
Затем	отсоедините	прибор	от	розетки.	
Убедитесь,	что	соковыжималка	разобрана	
правильно.	См.	раздел	«Разборка	нового	
прибора».

ДЛя УПРОЩенИя ОЧИСТКИ:
•	Регулярно	очищайте	соковыжималку	
и	не	допускайте	высыхания	сока	и	
остатков	мякоти.
•	Сразу	после	каждого	использования	
мойте	съемные	части	горячей	водой,	
чтобы	удалить	влажную	мякоть.	Дайте	
деталям	высохнуть	естественным	путем.

ПРИмеЧАнИе

Чтобы	свести	очистку	к	минимуму,	
для	сбора	мякоти	контейнер	для	
мякоти	можно	выстелить	пластиковым	
пакетом	для	морозилки.	Мякоть	можно	
использовать	в	различных	блюдах,	в	
качестве	компоста	в	саду	или	просто	
выбросить

ОЧИСТКА КОРПУСА мОТОРА
•	Протрите	корпус	мотора	мягкой	
влажной	тканью	и	тщательно	высушите.
•	Удалите	частицы	продуктов	со	шнура	
питания.
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ПРИмеЧАнИе

Не	используйте	абразивные	моющие	
средства	и	мочалки	для	очистки	деталей	
или	корпуса	мотора,	так	как	они	могут	
поцарапать	поверхность.

ОЧИСТКА емКОСТИ ДЛя ФИЛьТРА, 
КРЫШКИ СОКОВЫЖИмАЛКИ, 
ТОЛКАТеЛя, КОнТеЙнеРА ДЛя 
мяКОТИ
Мойте	все	части	в	теплой	мыльной	воде	
при	помощи	мягкой	ткани.	Сполосните	и	
тщательно	высушите.

ПРИмеЧАнИе

Емкость	для	фильтра,	кувшин	и	крышку,	
толкатель	и	контейнер	для	мякоти	можно	
мыть	в	посудомоечной	машине	(только	на	
верхней	полке).	Крышка	соковыжималки	
не	подходит	для	мытья	в	посудомоечной	
машине.

ПРИмеЧАнИе

Емкость	для	фильтра,	кувшин	и	крышку,	
толкатель	и	контейнер	для	мякоти	можно	
мыть	в	посудомоечной	машине	(только	на	
верхней	полке).	Крышка	соковыжималки	
не	подходит	для	мытья	в	посудомоечной	
машине.

ОЧИСТКА КОРзИнЫ ФИЛьТРА
•	Для	получения	стабильных	результатов	
всегда	тщательно	очищайте	стальную	
корзину	фильтра	при	помощи	входящей	
в	комплект	щетки.	Важно	делать	это	
сразу	после	использования.
•	Замочите	стальную	корзину	фильтра	в	
горячей	мыльной	воде	приблизительно	
на	10	минут	сразу	после	выжимания	
сока.	Если	позволить	мякоти	
высохнуть	на	фильтре,	она	может	
закупорить	мелкие	ячейки	сетки	и,	
соответственно,	снизить	эффективность	
соковыжималки.

•	Держите	корзину	фильтра	под	струей	
воды	и	очищайте	щеткой	изнутри	
к	внешнему	краю.	Не	касайтесь	
маленьких	острых	лезвий	в	центре	
корзины	фильтра.	Повторите	процесс	
с	внешней	стороны	корзины.	После	
очистки	корзины	фильтра	посмотрите	
ее	на	свет,	чтобы	убедиться,	что	мелкие	
ячейки	сетки	не	закупорены.	Если	
ячейки	закупорены,	замочите	корзину	
в	горячей	воде	с	10%	лимонного	сока,	
чтобы	освободить	ячейки.	Повторите	
процесс	очистки	щеткой.	Также	можно	
вымыть	корзину	в	посудомоечной	
машине.

Не	замачивайте	стальную	корзину	
фильтра	в	отбеливателе	или	абразивных	
чистящих	средствах.	
Всегда	обращайтесь	с	корзиной	
фильтра	осторожно,	поскольку	ее	легко	
повредить.

ПРИмеЧАнИе

Стальная	корзина	фильтра	подходит	для	
мытья	в	посудомоечной	машине	(только	
на	верхней	полке).

ОЧИСТКА КУВШИнА ДЛя СОКА
•	Сполосните	кувшин	и	крышку	с	
пеноотделителем	проточной	водой.
•	Вымойте	обе	части	теплой	мыльной	
водой	и	мягкой	тканью.	Сполосните	и	
тщательно	высушите.
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ПРИмеЧАнИе

Кувшин	и	крышка	подходят	для	мытья	в	посудомоечной	машине	(только	на	верхней	
полке).

УДАЛенИе СТОЙКИХ ИЛИ зАмеТнЫХ ПяТен ОТ ПРОДУКТОВ И зАПАХОВ
Овощи	и	фрукты	интенсивных	цветов	могут	вызвать	изменение	цвета	пластмассы.	
Чтобы	этого	избежать,	мойте	детали	сразу	после	использования.	Если	изменение	цвета	
произойдет,	пластиковые	части	можно	замочить	в	воде	с	10%	лимонного	сока	или	
почистить	неабразивным	моющим	средством.
Соковыжималка	оснащена	мощным	мотором	1200	Вт.	Он	настольно	вынослив,	что	мы	
даем	гарантию	на	мотор	5	лет	на	дефекты	материалов	или	изготовления.	Эта	гарантия	
является	дополнением	к	24-месячной	гарантии	и	относится	только	к	мотору.	Гарантия	не	
покрывает	повреждения,	вызванные	происшествием,	не	правильным	обращением	или	
использованием	не	так,	как	описано	в	руководстве	по	эксплуатации.

ВнИмАнИе!

Не	погружайте	корпус	мотора	в	воду	или	какую-либо	другую	жидкость.	В	центре	
корзины	фильтра	и	канала	для	продуктов	находятся	мелкие	лезвия	для	переработки	
фруктов	и	овощей	во	время	выжимания	сока.	Не	касайтесь	лезвий	при	обращении	с	
корзиной	фильтра	или	каналом.
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Поиск и устранение 
неисправностей

ПРОбЛемА ПРОСТОе РеШенИе
Прибор не 
работает после 
включения

•	 Защитный	блокирующий	рычаг	не	находится	в	правильном	
вертикальном	рабочем	положении	в	двух	канавках	с	каждой	стороны	
крышки	соковыжималки.

мотор 
останавливается 
во время 
приготовления 
сока.

•	 Влажная	мякоть	может	скапливаться	под	крышкой	соковыжималки,	
если	выжимание	сока	происходит	слишком	интенсивно.	Попробуйте	
выжимать	сок	на	меньших	оборотах	и	медленнее	проталкивать	
продукты	в	канал.	Следуйте	инструкциям	по	разборке	и	очистке	и	
очистите	емкость	для	фильтра,	стальную	корзины	фильтры	и	крышку	
соковыжималки.

•	 Соковыжималка	автоматически	прекращает	работу,	если	
мотор	останавливается	более	чем	на	10	секунд.	Одновременно	
перерабатывается	слишком	большой	объем	продуктов	или	куски	
продуктов	слишком	крупные.	Попробуйте	обрезать	продукты,	
порезать	мельче	или	равномернее	и/или	перерабатывать	меньшую	
порцию	за	один	раз.	Чтобы	продолжить	выжимать	сок,	выключите	
соковыжималку,	нажав	на	выключатель	ON/OFF	(ВКЛ./ВЫКЛ.)	на	панели	
управления,	а	затем	снова	включите	прибор,	нажав	на	выключатель	
ON/OFF	(ВКЛ./ВЫКЛ.).

•	 Твердые	плоды	создают	чрезмерную	нагрузку	на	мотор,	если	выбраны	
низкие	обороты.	Воспользуйтесь	руководством	по	приготовлению	
соков,	чтобы	определить	правильные	обороты	для	фруктов	и	овощей,	
выбранных	для	переработки.	Прежде	чем	загружать	продукты	в	канал,	
убедитесь,	что	мотор	работает.

В стальном 
фильтре 
скапливается 
слишком много 
мякоти.

•	 Остановите	процесс	выжимания	сока	и	следуйте	инструкциям	по	
разборке.	Откройте	крышку	соковыжималки,	снимите	мякоть,	снова	
соберите	и	продолжайте	выжимать	сок.	Попробуйте	чередовать	сорта	
фруктов	и	овощей	(твердые	и	мягкие).

мякоть слишком 
влажная, объем 
готового сока 
меньше.

•	 Попробуйте	меньшую	скорость.	Снимите	фильтр	и	тщательно	
очистите	сетку	при	помощи	щетки.	Промойте	фильтр	горячей	водой.	
Если	мелкие	ячейки	закупорены,	замочите	фильтр	в	растворе	горячей	
воды	с	10%	лимонного	сока,	чтобы	освободить	ячейки,	или	вымойте	в	
посудомоечной	машине.	При	этом	будут	удалены	скопившиеся	волокна	
(от	овощей	и	фруктов),	которые	могут	препятствовать	потоку.

Сок вытекает 
между кромкой 
соковыжималки 
и крышкой 
соковыжималки.

•	 Попробуйте	выжимать	сок	на	меньших	оборотах	и	медленнее	
проталкивать	продукты	в	канал.

•	 Убедитесь,	что	все	части	надежно	закреплены	и	блокирующий	рычаг	
установлен	на	место.

Сок 
выплескивается 
из носика.

•	 Сок	выжимается	слишком	быстро.	Попробуйте	выжимать	сок	на	
меньших	оборотах	и	медленнее	проталкивать	продукты	в	канал.
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Перегрев при 
чрезмерной 
нагрузке.

•	 Соковыжималка	оснащена	защитным	устройством,	предохраняющим	
от	перегрева	в	случае	чрезмерной	нагрузки.	Если	возникает	перегрев,	
соковыжималка	автоматически	активирует	устройство	защиты	
от	перегрева	и	прибор	самостоятельно	отключается.	В	случае	
срабатывания	защиты	от	перегрева	отсоедините	соковыжималку	от	
сети	как	минимум	на	15	минут,	чтобы	она	полностью	остыла.	Затем	
снова	подсоедините	соковыжималку	к	розетке	и	используйте	как	
обычно.

•	 	Важно	убедиться,	что	соковыжималка	включена	и	мотор	работает,	
прежде	чем	загружать	продукты	в	канал.	Не	перегружайте	канал	и	
убедитесь,	что	на	фильтре,	лезвиях	и	сетке	нет	скопления	продуктов,	
поскольку	это	может	создать	излишнее	сопротивление	для	мотора	и	
привести	к	перегреву.
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Советы

ИнСАЙДеРСКАя ИнФОРмАЦИя О 
ДОбЫЧе СОКОВ 
Рецепты	в	этом	буклете	были	
разработаны	в	первую	очередь	с	для	
вкуса,	текстуры	и	аромата,	однако	польза	
для	здоровья,	несомненно,	увеличит	
удовольствие.
До	70%	питательных	веществ	из	
фруктов	и	овощей	попадают	в	сок.	
Жидкость,	выжимаемая	из	свежих	
фруктов	и	овощей,	является	важной	
частью	сбалансированной	диеты.	
Свежие	фруктовые	и	овощные	соки	
являются	легким	источником	витаминов	
и	минералов.	Соки	быстро	усваиваются	
и	попадают	в	кроветок,	что	является	
наиболее	быстрым	способом	усвоения	
питательных	веществ	организмом.
Когда	вы	сами	делаете	соки	из	овощей	
и	фруктов,	у	вас	есть	полный	контроль	
над	тем,	что	в	них	добавляется.	
Выберите	ингредиенты	и	решите,	что	
добавить	–	соль,	сахар	и	или	пряности	
–	после	переработки.	Свежевыжатые	
соки	следует	употреблять	сразу	
после	выжимания,	чтобы	не	потерять	
содержащиеся	в	них	витамины.

ПОКУПКА И ХРАненИе ОВОЩеЙ И 
ФРУКТОВ
•	Обязательно	мойте	овощи	и	фрукты	
перед	выжимкой	сока.
•	Используйте	только	свежие	овощи	и	
фрукты	для	сока.
•	Покупайте	сезонные	овощи	и	фрукты	
–	это	поможет	сэкономить	деньги	и	
получить	наилучший	результат.	См.	
таблиц	фактов	о	фруктах	и	овощах.
•	Держите	овощи	и	фрукты	готовыми	к	
выжимке	сока	–	вымойте	и	высушите	их	
сразу	после	покупки.

•	Большинство	фруктов	и	более	
твердые	овощи	можно	хранить	при	
комнатной	температуре.	Более	нежные	
и	скоропортящиеся	продукты,	такие	
как	помидоры,	ягоды,	салатные	листья,	
стебли	сельдерея,	огурцы	и	зелень,	
следует	хранить	в	холодильнике	до	
использования.

ПОДГОТОВКА ОВОЩеЙ И ФРУКТОВ
•	Если	вы	используете	плоды	с	твердой	
или	несъедобной	кожурой,	такие	
как	манго,	гуава,	дыня	или	ананас,	
обязательно	очищайте	их	от	кожуры	
перед	приготовлением	сока.
•	Некоторые	овощи,	такие	как	огурцы,	
можно	перерабатывать	неочищенными	
–	в	зависимости	от	мягкости	кожуры	и	
требований	к	соку.
•		Перед	приготовлением	сока	
необходимо	удалять	семена	и	косточки	
из	плодов	с	крупными	твердыми	
семенами	или	косточками,	таких	как	
нектарины,	персики,	манго,	абрикосы,	
сливы	и	вишни.
Убедитесь,	что	такие	овощи,	как	свекла,	
морковь	и	т.	д.,	полностью	очищены	от	
земли,	как	следует	вымыты	и	очищены	от	
листьев	перед	переработкой.
•	Убедитесь,	что	у	таких	фруктов,	как	
клубника,	удалены	плодоножки,	а	у	груш	
–	черешки.
•	Цитрусовые	можно	перерабатывать	
в	соковыжималке,	но	перед	этим	
необходимо	очистить	их	от	кожуры	и	
косточек.
•	Для	уменьшения	потемнения	в	яблочный	
сок	можно	добавить	немного	лимонного	
сока.

ПРИмеЧАнИе

Соковыжималка	производит	живительный	
пенный	апельсиновый	сок.	Просто	
очистите	апельсины	и	удалите	лишнюю	
белую	часть	перед	переработкой.	Перед	
переработкой	лучше	охладить	апельсины	
в	холодильнике.



74

Некоторые	сильные	ароматы	подавляют	
более	нежный	вкус	других.	Один	из	
хороших	принципов	–	объединение	
крахмалистых	мясистых	плодов	с	очень	
сочными	плодами.

ИСПОЛьзОВАнИе мяКОТИ
Оставшаяся	после	приготовления	сока	
мякоть	в	основном	содержит	клетчатку	и	
целлюлозу,	которые,	как	и	питательные	
вещества	в	соке,	являются	необходимыми	
в	ежедневном	питании	и	могут	
использоваться	разными	способами.	
Тем	не	менее	мякоть,	как	и	сок,	следует	
использовать	в	тот	же	день,	чтобы	не	
допустить	потери	витаминов.
В	этом	буклете	приводится	ряд	рецептов	
с	использованием	мякоти.	Кроме	того,	
мякоть	можно	использовать	в	различных	
фаршах	и	для	загущения	супов	и	рагу.	
Фруктовую	мякоть	можно	просто	
положить	в	жаропрочную	миску,	покрыть	
меренгой	и	запечь	в	духовке,	получив	
простой	десерт.
Мякоть	также	дает	отличный	компост	для	
сада.

ПРАВИЛьнАя ТеХнИКА
При	переработке	разных	ингредиентов	
с	разной	текстурой	начинайте	с	
более	мягких	на	низких	оборотах,	
а	затем	постепенно	переходите	на	
высокие	обороты	для	более	твердых	
ингредиентов.
Если	вы	перерабатываете	травы,	побеги	
и	другую	зелень,	сверните	их	в	пучок	или	
смешайте	их	с	другими	ингредиентами	
на	низкой	скорости,	чтобы	улучшить	
экстракцию.

ПРИмеЧАнИе

При	переработки	только	трав	и	
листовых	овощей	выход	сока	будет	
небольшим	из-за	природы	центробежного	
способа	выжимания.	Рекомендуется	
перерабатывать	их	в	сочетании	с	другими	
фруктами	или	овощами.
Из	разных	фруктов	и	овощей	получается	
разное	количество	жидкости.	Это	
также	верно	для	продуктов	одной	
группы,	т.	е.	из	одной	партии	помидоров	
получится	больше	сока,	чем	из	другой.	
Поскольку	рецепты	соков	не	могут	
быть	точными	точность	объема	сока	не	
является	критически	важной	для	успеха	
определенных	смесей.
Чтобы	извлечь	максимум	сока,	медленно	
проталкивайте	продукты	толкателем.

ПОЛУЧенИе ПРАВИЛьнОЙ СмеСИ
Вкусный	сок	сделать	несложно.	
Если	вы	уже	готовили	овощные	или	
фруктовые	соки,	вы	знаете,	как	это	
легко	придумывать	новые	комбинации.	
Вкус,	цвет,	текстура	и	предпочитаемые	
ингредиенты	зависят	от	личного	
вкуса.	Подумайте	о	каких-либо	вкусах	
и	ароматах	–	хорошо	ли	они	будут	
сочетаться	вместе	или	не	слишком.	
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ПРИмеЧАнИе

В	мякоти	могут	оставаться	кусочки	
фруктов	или	овощей.	Их	следует	удалить	
перед	использованием	мякоти	в	каких-
либо	рецептах.

ФАКТЫ О ФРУКТАХ И ОВОЩАХ

Овощи и 
фрукты

Лучший сезон 
для покупки

Хранение Питательная 
ценность

Килоджоули/
калории

Яблоки Лето	/	осень Хранить	в	
вентилируемых	
пластиковых	пакетах	
в	холодильнике

Высокое	
содержание	
пищевой	клетчатки	
и	витамина	С

166	г	яблок
=	338	кДж	(80	
кал)

Абрикосы Лето Без	упаковки	в	
овощном	ящике	в	
холодильнике

Высокое	
содержание	
пищевой	клетчатки,	
содержит	калий

55	г	абрикосов
=	80	кДж	(19	
кал)

Бананы Осень	/	весна При	комнатной	
температуре

Витамины	B6	и	C,	
калий,	пищевая	
клетчатка

100	г	бананов
=	378	кДж	(90	
кал)

Свекла Зима Обрежьте	верхушки,	
храните	без	упаковки	
в	холодильнике

Хороший	источник	
фолата	и	пищевой	
клетчатки,	
витамина	С	и	калия

160	г	свеклы
=	332	кДж	(79	
кал)

Голубика Лето Хранить	накрытой	в	
холодильнике

Витамин	C 100	г	голубики
=	220	кДж	(52	
кал)

Брокколи Осень	/	зима Хранить	в	
пластиковом	пакете	в	
холодильнике

Витамины	C,	B2,	
B5,	B6,	E,	фолат,	
пищевая	клетчатка

100	г	брокколи
=	131	кДж	(31	
кал)

Брюссельская	
капуста

Осень	/	зима Без	упаковки	в	
овощном	ящике	в	
холодильнике

Витамины	C,	B6,	
фолат,	калий,	
пищевая	клетчатка

100	г	
брюссельской	
капусты	=	156	
кДж	(37	кал)

Капуста Зима Обрезать,	хранить	
завернутой	в	
холодильнике

Витамины	C,	B6,	
фолат,	калий,	
пищевая	клетчатка

100	г	капусты
=	93	кДж	(22	
кал)

Морковь Зима Хранить	без	упаковки	
в	холодильнике

Витамины	A,	C,	B6,	
пищевая	клетчатка

100	г	моркови
=	140	кДж	(33	
кал)
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Овощи и 
фрукты

Лучший сезон 
для покупки

Хранение Питательная 
ценность

Килоджоули/
калории

Цветная	
капуста

Осень	/	зима Удалите	внешние	
листья,	храните	в	
пластиковом	пакете	в	
холодильнике

Витамины	C,	B5,	B6,	
фолат,	витамин	5	и	
калий

100	г	цветной	
капусты
=	103	кДж	(24,5	
кал)

Сельдерей Осень	/	зима Храните	в	
пластиковом	пакете	в	
холодильнике

Витамин	C,	калий стебель	100	г
=	64	кДж	(15	
кал)

Огурец Лето Хранить	в	овощном	
ящике	в	холодильнике

Витамин	C 100	г	огурцов
=	50	кДж	(12	
кал)

Фенхель С	осени	до	
весны

Храните	в	
холодильнике

Витамин	C,	
пищевая	клетчатка,	
фолат

100	фенхеля
=	80	кДж	(19	
кал)

Грейпфрут Круглый	год При	комнатной	
температуре

Витамин	C,	
биофлавоноиды,	
ликопин,	пищевая	
клетчатка

100	г	
грейпфрута
=	140	кДж	(33	
кал)

Виноград	(без	
косточек)

Лето Хранить	в	
пластиковом	пакете	в	
холодильнике

Витамин	C,	B6,	
калий

100	г	винограда
=	250-350	кДж	
(60-83	кал)

Киви Зима	/	весна Хранить	в	овощном	
ящике	в	холодильнике

Витамин	C,	калий 100	г	киви
=	219	кДж	(52	
кал)

Манго Лето Хранить	накрытым	в	
холодильнике

Витамины	А,	C,	B1,	
B6,	калий

207	г	манго
=	476	кДж	(113	
кал)

Дыни	и	
арбузы

Лето	/	осень Хранить	в	овощном	
ящике	в	холодильнике

Витамин	C,	фолат,	
пищевая	клетчатка,	
витамин	А

200	г	дыни
=	210	кДж	(50	
кал)

Нектарины Лето Хранить	в	овощном	
ящике	в	холодильнике

Витамины	C,	B3,	
калий,	пищевая	
клетчатка

151	г	
нектаринов
=	277	кДж	(66	
кал)

Апельсины Зима	/	осень	/	
весна

Хранить	в	прохладном	
сухом	месте	до	1	
недели,	дольше	–	в	
холодильнике

Витамин	C 131	г	апельсинов
=	229	кДж	(54	
кал)
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Овощи и 
фрукты

Лучший сезон 
для покупки

Хранение Питательная 
ценность

Килоджоули/
калории

Персики Лето Дайте	созреть	
при	комнатной	
температуре,	а	
затем	храните	в	
холодильнике

Витамин	С,	калий,	
пищевая	клетчатка,	
бета-каротин

100	г	персиков
=	175	кДж	(42	
кал)

Груши Осень	/	зима Дайте	созреть	
при	комнатной	
температуре,	а	
затем	храните	в	
холодильнике

Витамины	C,	E,	
пищевая	клетчатка

161	г	груш	=	391	
кДж	(93	кал)

Ананас Весна	/	лето Храните	в	прохладном	
месте

Витамины	C,	E,	
пищевая	клетчатка

100	г	ананаса
=	180	кДж	(43	
кал)

Шпинат Круглый	год Храните	в	
холодильнике

Витамины	C,	B6,	
E,	бета-каротин,	
фолат,	магний,	
калий,	пищевая	
клетчатка

100	г	шпината
=	65	кДж	(15	
кал)

Батат Круглый	год Храните	в	прохладном	
месте

Витамины	C,	E,	
бета-каротин,	
пищевая	клетчатка

100	г	батата=	
275	кДж	(65	кал)

Помидоры Лето	/	осень Дайте	созреть	
при	комнатной	
температуре,	а	
затем	храните	в	
холодильнике

Ликопин,	витамины	
C,	E,	фолат,	
пищевая	клетчатка

100	г	помидоров
=	65–75	кДж	
(15–17	кал)
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