
Multifruit to doskonała sokowirówka, która wyciśnie z każdego warzywa i owocu 
największą możliwą ilość pysznego soku. Mogą to być m.in.: jabłka, kiwi, ananasy, 
marchewki czy selery. Nowoczesny system wirówek oraz sprawny system filtrowania 
umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości sok bez miąższy. Sprawdzi się doskonale w 
miejscach, które pragną mieć w swojej ofercie wysokiej jakości świeże naturalne soki.

OPIS

Instrukcja obsługi Multifruit



Części

1. Popychacz

2. Pokrywa

3. Uchwyt  zabezpieczający

4. Stalowy pojemnik na sok

5. Gumowa wylewka soku

6. Pojemnik na odpady

7. Ociekacz
8. Kratka ociekacza
9. Nakrętka filtra
10. Podstawa filtra

11. Filter

12. Dysk z tarką



Owoce i warzywa

Przed wyciśnięciem...

1. Wyciskaj tylko umyte warzywa i owoce.

2. Usuń niejadalną skórę lub liście z owoców lub warzyw np. (arbuz, melon, ananas...).

3. Usuń  pestki z owoców takich jak np. (brzoskwinia, śliwka, wiśnia ...).

4. Nie wkładaj większych owoców lub warzyw niż pozwala na to wlot tuby 75mm.
Większe owoce lub warzywa należy przeciąć.

MIĘKKIE 
OWOCE

TWARDE 
WARZYWA



OBSŁUGA

1. Jeśli pokrętło jest ustawione w pozycji STAND BY i pali się lampka kontrolna LED
maszyna jest gotowa do pracy. (rys 3)

2. Umiećś pojemnik na odpady w odpowiedniej pozycji z tyłu wyciskarki (rys 2)

UWAGA!  Jeśli podczas pracy  dioda LED miga to oznacza , że pojemnik na odpady jest 
ustawiony nieprawidłowo. Przełącz pokrętło w pozycję STAND-BY (rys 3) i ustaw 
pojemnik na odpady w odpowiednim miejscy za wyciakarką.

Umieść dzbanek pod wylewką i WŁĄCZ maszynę na odpowiednią pozycję (. lub ..).

Pozycja (.) jest odpowiednia dla MIĘKKICH OWOCÓW (gruszka, brzoskwinia,

truskawki, winogrona...)  Pozycja (..) jest odpowiednia dla TWARDYCH WARZYW
(marchewka, brokuły, selery, buraki...).

3. Włóż warzywo lub owoc do tuby w górnej pokrywie i delikatnie dopchaj popychaczem.

4. Aby zatrzymać maszynę ustaw pokrętło w pozycję STAND BY (rys 3).
5. Kiedy sok nie jest wyciskany obróć gumową końcówkę wylewki do góry w celu
uniknięcia kapania resztek soku. 

6. Aby uniknąć pomieszania się smaku i koloru następnego soku (po wyciśnięciu np:
buraka, marchwi...) . Podstaw pojemnik pod wylewkę, Włącz maszynę w pozycję (.) i wlej 
min. 0,5L wody do tuby w górnej obudowie w celu przepłukania resztek soku

rys 1 rys 2 rys 3 rys 4



CZYSZCZENIE

11. Przełącz pokrętło w pozycję STAND BY i odłącz wtyczkę z gniazda zasilania. (rys.5)

2. Unieś uchwyt zabezpieczający do góry. (rys.6)

3. Zdejmji górną pokrywę i wysuń pojemnik na odpady. (rys.7)

4. Wyciągnji gumową końcówkę wylewki oraz ociekacz. (rys.8)

5. Zdejmji metalowy pojemnik na sok wraz z filtrem po czym rozłóź je osobno. (rys.9)

UWAGA: Nie dotykaj ostrych punktów na dysku z tarką 

Wszystkie części można myś w zmywarce. Do umycia maszyny z zewnątrz używaj 
miękkiej ściereczki nawilżonej w wodzie lub delikatnym detergencie.

Pamiętaj: Aby uniknąć zasychania pulpy na sitku, wlej powoli 0,5L wody do tuby podczas 
pracy maszyny w pozycji (.)



rys. 5 rys. 6 rys.7

rys.8 rys.9



BEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli uchwyt zabezpieczający lub pojemnik na odpady zostanie usunięty podczas pracy 
wyciskarki, urządzenia automatycznie zostanie zatrzymane. Maszyna również nie będzie 
działała bez założonego metalowego pojemnika na sok.

Aby uniknąć wypadków nie wolno manipulować przy zabezpieszeniach (uchwytu, 
pojemnika , pokrywy). 

W celu ponownego uruchomienia urządzenia po zablokowaniu przez czujniki 
bezpieczeństwa należy pokrętło ustawić w pozycji STAND BY.




