
INSTRUKCJA OBSŁUGI
                     SOKOWIRÓWKA

GSK-800

PARAMETRY URZĄDZENIA

- moc: 800W

- napięcie zasilania: 230V ~ 50 Hz

- maksymalna prędkość obrotowa silnika
16000 RPM

- dopuszczalny czas nieprzerwanej 
pracy: 10 minut

- przerwa przed ponownym 
rozpoczęciem pracy: 5 minut

ELEMENTY URZĄDZENIA

1 - Podstawa silnika   
2 - Taca   
3 - Filtr        
4 - Pokrywka          
5 - Dociskacz         
6 - Pojemnik na miąższ
7 - Pojemnik na sok



1. Umieść tacę sokownika na podstawie silnika.
2. Osadź filtr na podstawie silnika i mocno dociśnij. Uwaga: zwróć uwagę na siatkę ostrza.
3. Zamocuj pokrywkę na tacy sokownika.
4. Unieś rączkę i osadź ją na sicie.
5. Wsuń pojemnik na miąższ pod pokrywkę.
6. Wsuń dociskacz do podajnika, zwróć uwagę na wyżłobienie.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Wyciskanie soku
(1) Umieść umyte owoce i warzywa w podajniku. Duże owoce i warzywa pokrój na małe kawałki.
(2) Zamontuj sokownik i pod dziobek wylotowy podstaw naczynie do odbioru soku.
(3) Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, po czym podłącz kabel zasilający. Sprawdź wymagane napięcie
zasilania na tabliczce znamionowej.
(4) Odblokuj zabezpieczenie (BH), włącz urządzenie  i wsyp owoce do podajnika. Powoli dociskaj owoce, aby 
uzyskać świeży smaczny sok.
Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego!
(5) Sok  spłynie do podstawionego naczynia, a wytłoczyny są zbierane w pojemniku na miąższ.
(6) Jeżeli owoc zawiera dużą ilość wody  (np. arbuz) używaj urządzenia z prędkością 1.
Uwaga:

 Aby przyspieszyć uzyskanie soku, dociskaj owoce powoli.①
 Gdy silnik jest załączony, nie wkładaj dłoni albo żadnych przedmiotów do podajnika, gdyż może on zostać ②

uszkodzony.
 Aby nie pogorszyć jakości pracy sokownika, nie zostawiaj zbyt wiele wytłoczyn w pojemniku na miąższ. ③

Odłącz zasilanie przed myciem urządzenia.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia (10 minut). Przekroczenie czasu pracy 
oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia, mogą doprowadzić do 
nieodwracalnego uszkodzenia silnika lub innych elementów urządzenia oraz utratę gwarancji 
na produkt.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wciśnij odpowiedni przycisk, aby podstawa urządzenia była w stanie gotowości do pracy, po czym 
odłącz zasilanie.

2. Wyjmij wszystkie części. Uwaga: filtr wyjmuj  razem z podstawą.
3. Podstawa silnika i puchar robota kuchennego należy czyścić tkaniną, wszystkie pozostałe części myje 

się w wodzie.
4. Myj części urządzenia czystą tkaniną w ciepłej wodzie z detergentem, po czym spłucz wodą. Wytrzyj 



do sucha miękką tkaniną, nie używaj ściernych środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni.
5. Oczyść filtr pod bieżącą wodą, nylonową szczotką usuń wytłoczyny. Uważaj, aby nie uszkodzić filtra.
6. Barwnik marchwi  może spowodować zmianę koloru części plastikowych. Oczyść je niezwłocznie po 

zakończeniu pracy sokownika.
7. Oczyść podstawę silnika tkaniną, nie płucz wodą.
8. Wszystkie elementy powinny być suche i przechowywane w suchym miejscu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYCISKANIA SOKÓW

Używać świeżych owoców i warzyw ponieważ zawierają one więcej soku. Wydajność urządzenia zależy w 
dużej mierze od jakości warzyw i owoców.

– dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok
- zaleca się sparzenie wrzątkiem produktów, których pochodzenie może budzić wątpliwości co do sposobu ich 
uprawy, a zwłaszcza nawożenia
– usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skóry (np. skórki melona, pomarańczy, ananasa, 
mango itp.) oraz pestki, twarde nasiona i łupiny
– przetwarzane produkty podzielić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego
– nie wolno przetwarzać lodu ani mrożonych owoców lub warzyw
– niektóre soki szybko ciemnieją i jest to proces naturalny, który może być spowolniony poprzez dodanie kilku 
kropli soku z cytryny
– urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, 
np. trzciny cukrowej
- do wyciskania nie nadają się owoce lub warzywa suche, np. banany
- w celu osiągnięcia najlepszej wydajności w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty, a 
następnie twarde

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji oraz podczas 
użytkowania przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce 
znamionowej urządzenia
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie
- urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
- należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio 
zamontowane
- po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami 
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- nie używać urządzenia, jeśli któryś z jego elementów jest uszkodzony
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
- w trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania 
produktów służy wyłącznie popychacz
- w trakcie robienia soków z twardszych produktów, nie należy dopuszczać do pracy urządzenia dłuższej niż 
40 sekund za jednym razem oraz należy zadbać o to, aby urządzenie się nie przegrzało
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, oraz gdy urządzenie spadło lub zostało 
uszkodzone w inny sposób
- naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi
- urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami 
- wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych 
lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i 



niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub 
stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża 
bezpieczeństwu użytkowania
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego używania urządzenia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub 
recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,nie może być używane do 
celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Better Product Sp. z o.o.
Tel.: +48 32 7202219

serwis@betterproduct.pl

www.gotie.pl
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