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DUKA BOSSE 

 

СОКОИЗСТИСКВАЧКА 

(МОДЕЛ: KP-601S-B) 

220-240V, 50 Hz, 85W, 150-200 оборота 

 

 

Инструкции за употреба 
Превод от английски език 

 

Предназначение 

Сокоизстисквачката за цитрусови плодове е подходяща за изстискване на сок от 

цитруси (лимони, портокали и т.н.). Предназначена е за изстискване на домашни 

порции и не е подходяща за използване в търговски обекти. 

 

Опасност за деца 

 

 Децата често подценяват рисковете, свързани с използването на електронни 

уреди. Ето защо никога не позволявайте на деца да използват този уред в 

отсъствието на възрастен. 

 Пазете опаковката далеч от деца. Могат да се задушат с нея! 

 

Опасност от токов удар 

 

 Моторизираната основа не бива да бъде потапяна във вода или други течности 

или задържана под течаща вода, тъй като това може да причини токов удар.  

 Включете сокоизстисквачката за цитруси в правилно монтиран заземен контакт 

със същото напрежение като указаното на табелката с техническите 

характеристики. 

 Не използвайте уреда на открито. 

 Не използвайте уреда, ако е повреден или ако кабелът или щепселът са 

повредени, както и след изпускане на уреда на земята. 

 Не правете промени на уреда или кабела. Ремонтите трябва да се извършват 

само в специализиран сервиз или опитен техник. Неправилният ремонт може да 

създаде сериозен риск от нараняване на потребителя. 

 Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от сервиза за обслужване на 

клиенти на производителя или от опитен техник, за да се избегнат опасности. 

 Извадете щепсела от контакта, ... 

...ако възникне неизправност 

...след употреба 

...ако сокоизстисквачката за цитруси няма да бъде ползвана за по-

продължителен период от време 

...преди почистване на сокоизстисквачката за цитруси 

...преди сваляне или поставяне на конусите за изцеждане 

Винаги издърпвайте щепсела, а не кабела. 

 

Повреда на материалите  

 Ако приложите твърде голям натиск върху конуса за изцеждане по време на 

работа на уреда, моторът може да спре. 
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 Пазете кабела от източници на топлина. 

 

Важна информация за разполагане на сокоизстисквачката 

 Поставете сокоизстисквачката на равна повърхност, която няма да бъде 

повредена от капките сок, тъй като невинаги е възможно да се избегне 

разпръскването на капки. Повърхността трябва да е лесна за почистване. 

 Не поставяйте сокоизстисквачката върху горещи повърхности, като котлони, 

или в близост до открит пламък. 

 Сокоизстисквачката за цитруси е снабдена със засмукваща основа. 

Засмукващата основа се залепва за всяка гладка повърхност. За да прилепне 

добре, повърхността трябва да е равна и да е почистена от прах и мазнини. 

Засмукващата основа не може да се залепи за текстурирана повърхност. Леко 

навлажнете засмукващата основа преди да я притиснете върху повърхността. 

 Не се опитвайте да прилепите засмукващата основа към чувствителни 

повърхности. Някои бои или синтетични покрития може да повлияят 

неблагоприятно на материала на засмукващата основа и тя да омекне. В резултат 

от това може да остави следи. 

 Никога не използвайте абразивни или разяждащи почистващи продукти, тъй 

като могат да повредят повърхностите. 

 

 

Преди първа употреба 

 

Опасност: Пазете опаковката от деца. Може да причини задушаване! 

 

Разопаковайте сокоизстисквачката за цитруси и свалете всички опаковъчни материали. 

Огледайте сокоизстисквачката за видими повреди и проверете дали всички части са 

налице. 

 

Преди да използвате уреда за първи път трябва да го почистите: 

 

Опасност: Моторизираната основа не бива да бъде потапяна във вода или други 

течности и не трябва да бъде задържана под течаща вода, тъй като това може да 

причини токов удар. 

 Изтрийте моторизираната основа с влажна кърпа. 

 Преди да използвате сокоизстисквачката за първи път, изплакнете конусите, 

цедката, съда за сок и прозрачния капак против прах с топла вода и няколко 

капки веро. 

 

Употреба 

 

Разполагане на сокоизстисквачката 

1. Поставете уреда на равна повърхност, която е лесна за почистване. 

2. Развийте кабела до дължината, която ви е необходима, от основата на 

сокоизстисквачката. Уверете се, че навитата част от кабела е поставена добре в 

основата, за да не се клати по време на работа. 

3. Свържете щепсела в контакт 230V-50Hz. 

 

Избор на аксесоар 
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В зависимост от размера на плода, който ще изцеждате, може да използвате малкия или 

големия конус. 

Голям конус 

Големият конус е подходящ за изцеждане на голям плод като грейпфрут, портокал и 

т.н. 

Малък конус 

Малкият конус е подходящ за изцеждане на малки цитрусови плодове, като лимони, 

лайм и т.н. 

 

 

Поставете малкия конус директно върху 

задвижващия вал. 

 

Ако искате да използвате големия конус, 

поставете първо малкия конус. След това 

сложете големия върху малкия. 

Трябва да усетите как улеите на големия конус 

прилепват върху тези на малкия. 

За да разделите конусите, издърпайте големия 

конус нагоре.  

 

Изцеждане 

Внимание: ако приложите твърде голям натиск върху конуса, моторът може да спре. 

 

1. Свалете прозрачния капак против прах. 

2. Поставете желания от вас конус. 

3. Сокоизстисквачката има чучур, който можете да отваряте и затваряте. 
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 Ако желаете сокът да се събира в съда на 

сокоизстисквачката, натиснете чучура нагоре, 

за да го затворите. 

 Ако желаете сокът да изтича направо в 

чаша, натиснете чучура надолу, за да го 

отворите, и поставете подложка под него. 

 

4. Разрежете цитрусовия плод на две и поставете разрязаната страна на плода 

върху конуса. 

Сокоизстисквачката се включва автоматично, когато натиснете плода надолу и конусът 

започва да се върти. 

Сокоизстисквачката се изключва автоматично веднага след като намалите натиска 

върху конуса. 

Конусът остъргва месестата част на плода и изтисква сока. Сокът се стича през цедката 

в съда, откъдето се излива в чашата (ако чучурът е отворен). Цедката задържа по-

едрите части от месестата част на плода и семките. 

 

За да изцедите възможно най-голямо количество сок от плода, натиснете отрязаната 

половина върху конуса няколко пъти. 

 

След употреба 

1. След употреба махнете конуса, цедката, съда за сок и задвижващия вал от уреда 

и ги почистете. 

2. Изключете уреда от контакта. 

 

Съвет за изцеждането 

Соковете от цитрусови плодове трябва да се консумират директно след изцеждане и 

никога не бива да се съхраняват в метален съд. 

 Цитрусовите сокове са идеални за смесване. Например може да смесите сок от 

портокал със сок от лимон за допълнителна доза витамин С. 

 Прясно изцедените сокове придават на коктейлите особено остър привкус и ги 

правят по-атрактивни. 

 Лимоновият сок е много подходящ за горещ чай и ви помага да се възстановите 

при настинка. 

 

Почистване 

Опасност: 

 Изключете сокоизстисквачката от контакта преди да я почистите. 

 Моторизираната основа не бива да бъде потапяна във вода или други течности, 

или да бъде задържана под течаща вода, тъй като може да причини токов удар. 

 Конусите за изцеждане, цедката и съдът за сок може да се почистват в миялната 

машина. 
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 Изтрийте моторизираната основа с влажна кърпа. 

 Ако използвате чучура на съда за сок често, в него може да се задържат части от 

месестата част на плода. 

 Ето защо трябва да почиствате чучура след всяка употреба. 

 

 

Технически характеристики 

 

Модел:  KP-601S-B 

Напрежение:  230V-50Hz 

Захранване:  85 watts 

Скорост:  150-200 оборота 

 

 

 

 

Прозрачен капак за предпазване от прах 

 

 

 

Голям конус 

 

 

 

Малък конус 

 

 

Цедка 

 

 

 

Съд за сок с чучур, който се отваря и затваря 

 

 

 

Задвижващ вал 

 

 

 

Моторизирана основа 

 

 

Щипка за кабела (отзад) 

 

Канал за навиване на кабела (отдолу) 

 


