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СОКОВИЖИМАЛКА
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
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Опис схеми
приладу

1. Штовхач
2. Завантажувальна горловина
3. Сітчатий фільтр
4. Піддон
5. Фіксатор
6. Носик
7. Контейнер для м'якоті
8. Мірний стакан
9. Перемикач швидкості
10. Корпус
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Описание схемы
прибора

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Сетчатый фильтр
4. Поддон
5. Фиксатор
6. Носик
7. Контейнер для мякоти
8. Мерный стакан
9. Переключатель скорости
10. Корпус

Специфікація:
Потужність 800 Вт.
Кількість режимів: 2
Управління: механічне
Матеріал корпусу: полікарбонат, нержавіюча сталь
Діаметр завантажувального отвору, мм: 65
Макс. частота обертання, об/хв: 13000
Ємність для жмиху, л: 1,5
Ємність для соку, л: 0,5
Матеріал тертки та фільтра: нержавіюча сталь
Матеріал носика: нержавіюча сталь
Прогумовані ніжки
Захист двигуна від перегріву
Автоматична система викиду м'якоті
Розмір в упаковці: 304*287*198 мм
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
виріб дії прямих сонячних променів. УВАГА! Не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися до корпусу, до кабеля живлення і до місця підключення кабеля живлення під час роботи виробу. Якщо виріб деякий
час перебував при температурі нижче 0ºC, перед включенням його
слід витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин. УВАГА!
Не беріться за шнур живлення і за вилку мокрими руками. УВАГА! Вимикайте виріб від електричної мережі кожен раз перед чищенням, а
також в тому випадку, якщо Ви ним не користуєтесь. При підключенні
виробу до електричної мережі не використовуйте перехідник. УВАГА!
Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не намагайтеся підключати виріб одночасно з іншими потужними електроприладами до
однієї й тієї ж лінії електромережі. УВАГА! Не торкайтеся рухомих частин виробу. УВАГА! Будьте обережні при використанні ножів сітчатого
фільтра - вони дуже гострі. УВАГА! У разі механічного пошкодження
сітчатого фільтра, експлуатація соковитискача заборонена. УВАГА!
Перед включенням пристрою, переконайтесь, що кришка надійно
зафіксована фіксатором. Соковитискач оснащений системою безпеки,
яка не ввімкне мотор при неправильно встановленій кришці. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Проштовхувати продукти пальцями. Використовуйте
для проштовхування штовхач. Якщо шматочки продуктів застрягли в
завантажувальній горловині, вимкніть виріб від електромережі, зніміть верхню кришку і очистіть горловину. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Знімати
верхню кришку під час роботи виробу, а також якщо вилка вставлена в
електричну розетку. Допустимий безперервний час роботи має становити не більше 1 хвилини з перервою не менше 3 хвилин. УВАГА! Слідкуйте за тим, щоб в вентиляційні отвори (розташовані у нижній частині
корпусу) не потрапляли сторонні предмети, рідини, комахи і залишки
продуктів. УВАГА! Соковитискач не призначений для приготування
соків з бананів, абрикосів, манго, папайї. Соковитискач не можна використовувати для отримання соків з кокосів та інших особливо твердих
фруктів і овочів. Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення з номінальним струмом
спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення пристрою
зверніться до фахівця.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Розпакуйте виріб і видаліть всі пакувальні матеріали. Корпус та
всі комплектуючі ретельно протріть м’якою, злегка вологою тканиною. Після цього витріть їх насухо.
СКЛАДАННЯ
Перед складанням переконайтеся, що виріб відключено від
електричної мережі, а регулятор перемикання швидкостей зна-

ходиться в положенні «0». На корпус моторного блоку встановіть
піддон. Зафіксуйте сітчатий фільтр в посадковому місці. Встановіть верхню кришку і зафіксуйте фіксатор. Встановіть контейнер
для збору м’якоті під кришку, а ємність для соку - під носик. Підключіть виріб до електромережі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Встановіть соковитискач на рівну суху і стійку поверхню.
Перед початком роботи переконайтеся, що кришка надійно
зафіксована. Ретельно вимийте овочі / фрукти. Видаліть шкірку
і кісточки (вишні, груші та ін.), поріжте на невеликі шматочки, які
будуть легко проходити в завантажувальну горловину. Підключіть
соковитискач до електромережі і виберіть відповідну швидкість:
Швидкість I: для м’яких продуктів (груші, полуниця, сливи,
виноград, гарбуз, цибуля, огірки, часник). Швидкість II: для

твердих продуктів (артишоки, морква, яблука, перець, буряк,
картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, кріп, цибуля-порей).
Розміщувати продукти в завантажувальну горловину можна
тільки під час обертання сітчатого фільтра, без зусиль натискаючи
на них штовхачем. Коли контейнер для м’якоті наповниться,
вимкніть соковитискач і звільніть контейнер. Після закінчення
роботи переведіть перемикач швидкостей у положення «0» і
відключіть соковитискач від електромережі.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
Перед чищенням переконайтеся, що виріб вимкнено і
відключено від електричної мережі. Вимийте всі зйомні
частини теплою водою з милом. Не використовуйте для цього
посудомийну машину. Не використовуйте для очистки металеві
щітки, абразивні засоби та розчинники. Корпус моторного блоку

протріть вологою тканиною. Не занурюйте моторний блок у воду.
Через деякі продукти, наприклад, моркву, зйомні пластикові
частини соковитискача можуть змінити колір. Тому відразу
після закінчення роботи слід вимити їх з невеликою кількістю
неабразивного засобу, після чого ретельно вимити і висушити.

ЗБЕРІГАННЯ
Перед зберіганням переконайтеся, що виріб відключено від електромережі. Виконайте всі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
Тримайте виріб в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці.

Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні вироби, а також батарейки не повинні утилізуватися разом
із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо
існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти
можливому негативному впливу на здоров’я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного
поводження з відходами.
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Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією виробу, щоб
уникнути поломок при використанні. Перед включенням виробу перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені
на наклейці, параметрам електромережі. Неправильне використання може призвести до поломки виробу, завдати матеріальної шкоди
або заподіяти шкоду здоров’ю користувача. Використовувати тільки
в побутових цілях згідно з цим Керівництвом по експлуатації. Прилад
не призначений для комерційного застосування. Використовуйте виріб тільки за прямим його призначенням. Не використовуйте виріб
в безпосередній близькості від кухонної раковини, на вулиці і в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. Завжди відключайте виріб
від електромережі, якщо він не використовується, а також перед складанням, розбиранням і чищенням. Виріб не повинен бути без нагляду,
поки він підключений до мережі живлення. Слідкуйте, щоб мережевий
шнур не торкався гострих кромок меблів і гарячих поверхонь. Щоб
уникнути ураження електрострумом не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати виріб. При відключенні виробу не тягніть за
шнур живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте і ні на що не намотуйте мережевий шнур. Прилад не призначений для приведення в дію
зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування. Прилад не призначений для використання особами зі зниженими
фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою,
відповідальною за їх безпеку. Не дозволяйте дітям використовувати
виріб в якості іграшки. Не використовуйте приладдя, що не входять
в комплект поставки. УВАГА! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. ЗАГРОЗА ЗАДУХИ!
УВАГА! Не використовуйте виріб поза приміщенням. УВАГА! Будьте
особливо уважні, якщо поблизу від працюючого виробу знаходяться
діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями. УВАГА! Не використовуйте виріб поблизу горючих матеріалів, вибухових
речовин і самозаймистих газів. Не ставте виріб поруч з газовою або
електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не піддавайте
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией
изделия во избежание поломок при использовании. Перед включением изделия проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
Некорректное использование может привести к поломке изделия,
нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Использовать только в бытовых целях согласно данному
Руководству по эксплуатации. Изделие не предназначено для коммерческого применения. Используйте изделие только по прямому
его назначению. Не используйте изделие в непосредственной близости от кухонной раковины на улице и в помещениях с повышенной
влажностью воздуха. Всегда отключайте изделие от электросети, если
Вы его не используете, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
Изделие не должно быть без присмотра, пока оно подключено к сети
питания. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок
мебели и горячих поверхностей. Во избежание поражения электротоком не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. При отключении изделия от электросети не тяните за шнур
питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте сетевой шнур. Изделие не предназначено для приведения в
действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Изделие не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными
способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если
они не находятся под контролем либо не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не
разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами
или упаковочной пленкой. УГРОЗА УДУШЬЯ! ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие вне помещения. ВНИМАНИЕ! Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего изделия находятся дети
младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями. ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие вблизи горючих материалов, взрывчатых веществ и самовоспламеняющихся газов. Не устанавливайте
изделие рядом с газовой или электрической плитой, а также другими
источниками тепла. Не подвергайте изделие воздействию прямых

солнечных лучей. Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к
корпусу, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы
изделия. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. ВНИМАНИЕ! Не беритесь за сетевой шнур и за вилку сетевого шнура мокрыми руками. ВНИМАНИЕ!
Отключайте изделие от электрической сети каждый раз перед чисткой, а также в том случае, если Вы им не пользуетесь. ВНИМАНИЕ!
При подключении изделия к электрической сети не используйте
переходник. ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать перегрузки сети питания
не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети. ВНИМАНИЕ! Не
прикасайтесь к движущимся частями изделия. ВНИМАНИЕ! Будьте
осторожны при обращении с ножами сетчатого фильтра – они очень
острые. ВНИМАНИЕ! В случае механического повреждения сетчатого фильтра, эксплуатация соковыжималки запрещена. ВНИМАНИЕ!
Перед включением изделия убедитесь, что крышка надежно зафиксирована фиксатором. Соковыжималка оснащена системой безопасности, которая не включит мотор при неправильной установке крышки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Проталкивать продукты пальцами. Используйте
толкатель. Если кусочки продуктов застряли в загрузочной горловине, отключите изделие от электросети, снимите верхнюю крышку и
очистите горловину. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Снимать верхнюю крышку во
время работы изделия, а также, если вилка сетевого шнура вставлена
в электрическую розетку. Допустимое непрерывное время работы
должно составлять не более 1 минуты. С последующим перерывом
не менее 3 минут. ВНИМАНИЕ! Соковыжималка не предназначена
для приготовления соков из бананов, абрикосов, манго, папайи. Соковыжималку нельзя использовать для получения соков из кокосов
и других особо твердых фруктов и овощей. ВНИМАНИЕ! Следите за
тем, чтобы в вентиляционные отверстия (расположенные в нижней
части корпуса) не попадали посторонние предметы, жидкости, насекомые и остатки продуктов. ВНИМАНИЕ! Для дополнительной защиты, в цепь питания целесообразно установить устройство защитного
отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим
30 мА. Для установки устройства обратитесь к специалистам.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распакуйте изделие и удалите все упаковочные материалы. Корпус и все комплектующие тщательно протрите мягкой, слегка
влажной тканью. После этого, вытрите их насухо.
СБОРКА
Перед сборкой убедитесь, что изделие отключено от электрической сети, а регулятор переключения скоростей находится в

положении «0». На корпус моторного блока установите поддон.
Зафиксируйте сетчатый фильтр в посадочное место. Установите
верхнюю крышку и застегните фиксатор. Установите контейнер
для сбора мякоти под крышку, а емкость для сока – под носик.
Подключите изделие к электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установите соковыжималку на ровную, сухую и устойчивую поверхность. Перед началом работы убедитесь, что крышка надёжно
зафиксирована. Тщательно вымойте овощи / фрукты. Удалите кожуру и косточки (вишни, груши и др.), порежьте на небольшие кусочки, которые будут легко проходить в загрузочную горловину. Подключите соковыжималку к электросети и выберите подходящую
скорость: Скорость I: для мягких продуктов (груши, клубника, сливы, виноград, тыква, лук, огурцы, чеснок). Скорость II: для жестких

продуктов (артишоки, морковь, яблоки, перец, свекла, картофель,
ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, укроп, лук-порей). Загружать
продукты в загрузочную горловину можно только во время вращения сетчатого фильтра, и без усилия надавливая на них толкателем.
Когда контейнер для мякоти наполнится, выключите соковыжималку и освободите контейнер. По окончании работы переведите
переключатель скоростей в положение «0» и отключите соковыжималку от электросети.

ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой, убедитесь, что изделие выключено и отключено
от электрической сети. Вымойте все съемные части теплой водой
с мылом. Не используйте для этого посудомоечную машину. Не
используйте для очистки металлические щетки, абразивные
чистящие средства и растворители. Корпус моторного блока

протрите влажной тканью. Не погружайте моторный блок в воду.
Съемные пластиковые части соковижималки могут окраситься
некоторыми продуктами, например, морковью. Поэтому сразу по
окончании работы следует вымыть их с небольшим количеством
неабразивного средства, после чего тщательно вымыть и высушить.

ХРАНЕНИЕ
Перед хранением убедитесь, что изделие отключено от электросети. Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. Храните
изделие в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.

Данный символ на изделии и упаковке означает, что использованные электрические и электронные изделия, а также батарейки не должны
утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной
информации по существующим системам сбора отходов обратитесь в местные органы власти. Правильная утилизация поможет сохранить
ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которые могут возникнуть
в результате неправильного обращения с отходами.
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ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Виробник гарантує, що соковижималка Hölmer, надалі виріб, не має дефектів,
пов'язаних з його виробництвом. На виріб встановлюється гарантійний термін,
який обчислюється з моменту родажу виріба і складає 12 місяців.
Термін експлуатації вироба становить 2 роки, з дня його покупки. Терміни
виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.
В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна
елементів виробу, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного
центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації.
У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна виробу
організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами
(при наявності письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).
Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого
гарантійного талона з обов'язковим зазначенням серійного номеру виріба та
дати продажу з печаткою організації-продавця, підписами представника
продавця та покупця.
Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо або
побічно нанесену виробом людям, домашнім тваринам чи майну у разі якщо це
сталося в результаті використання виробу не за призначенням, недотримання
правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або
необережних дій споживача чи третіх осіб.
Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:
1. Виріб використовувався не за прямим його призначенням.
2. Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
3. Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі виробу
споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням,
неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або
зберіганням виробу покупцем. Виріб має дефекти, що виникли в результаті
неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні,
електричні або теплові пошкодження, тріщини, сколи, сліди ударів або
механічного впливу).
4. Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на вирібі
видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
5. Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або
налаштування виробу, включаючи пошкодження, викликані підключенням
виробу до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
6. Дефект став результатом неправильного приєднання насадки іншого виробу
зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу виробу чи будь-якої його
частини.
7. Виріб піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
8. Виявлені пошкодження, викликані потраплянням у виріб сторонніх предметів,
речовин, рідин, комах іт.д.
9. Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними
або необережними діями споживача або третіх осіб.

Сервіснa служба у місті Києві:
Сервісний центр ТОВ «MTI-Сервіс»

mti-service.com.ua
м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 9

+38(044) 458-38-70

servcop@mti.ua

mti-service.com.ua

Сервіснa служба для інших міст Україні:
Відділ регіональних сервісних мереж ТОВ «MTI-Сервіс»
+38(044) 590-28-01

servlog@mti.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №________________UA
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА ПРИДБАННЯ
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ
НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ
ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ
ПІДПИС ПОКУПЦЯ
ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ.
ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ НЕ МАЮ З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ
(ШТАМПУ)
ПРОДАВЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі обладнання вимагайте заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту
потрібно пред’явити гарантійний талон. Без наявності цього талону, претензії до якості не приймаються і ремонт не виконується. Покупець оглядає товар до заповнення
гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу неприймаються.

