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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 

Nie należy próbować uruchamiać sokowirówki bez zamontowanych 
części. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady 
bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, 
okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 

obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu lub do 

jego czyszczenia. 
4. Urządzenie jest przeznaczone do produkcji soku z owoców, warzyw i ziół. 
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub 

laboratoryjnego.
6. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, może ulec uszkodzeniu.
7. Nie używaj sokowirówki bez nałożenia pokrywy.
8. Nie wkładaj obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu, nie narażaj 

na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używaj w łazience lub 
na zewnątrz pomieszczeń.

9. Nie wkładaj palców oraz twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.), 
ponieważ grozi to zranieniem i uszkodzeniem urządzenia. Do popychania 
produktów używaj popychacza. 

10. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający 
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym 
razie może dojść do porażenia prądem. 

11. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są 
sprawne i dobrze zamontowane.

12. Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
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13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu  
w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego 
zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TEChNICZNE

Model: JM501X
Zasilanie [V]/Hz: 220-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]: 800
Pojemność zbiornika na sok [ml]: 750
Pojemność zbiornika na odpady [l]: 1,6
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OPIS URZądZENIA
1. Popychacz
2. Podajnik i pokrywa
3. Sito
4. Zbierak i dziobek wylotu soku z regulacją „ANTI DRIP”
5. Blokada pokrywy
6. Pojemnik na odpady
7. Silnik
8. Pojemnik na sok
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UWAGA! 

W CElU PRZEdłUŻENIA ŻyWOTNOśCI URZądZENIA ZAmONTOWANE ZOSTAłO W NIm ZABEZPIECZENIE 
PRZEd PRZEGRZANIEm. JEŻElI SIlNIK ZOSTANIE PRZECIąŻONy CO WyTWORZy ZByT WySOKą 
TEmPERATURę, ZAdZIAłA ZABEZPIECZENIE PRZEd PRZEGRZANIEm I AUTOmATyCZNIE OdłąCZy 
ZASIlANIE URZądZENIA. PO ZATRZymANIU SIlNIKA, NAlEŻy OdłąCZyć PRZEWód ZASIlAJąCy 
Od GNIAZdA SIECIOWEGO I OdCZEKAć 30 mIN dO CAłKOWITEGO OSTyGNIęCIA URZądZENIA. 
NASTęPNIE mOŻNA POdłąCZyć PRZEWód ZASIlAJąCy dO GNIAZdA SIECIOWEGO I PONOWNIE 
URUChOmIć URZądZENIE.
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INSTAlACJA I PIERWSZE URUChOmIENIE
1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Opłucz wszystkie części oprócz silnika pod bieżącą wodą.
3. Zamontuj wszystkie części zgodnie z poniższą instrukcją:

mONTAŻ
1. Postaw silnik na suchej stabilnej powierzchni obok gniazda sieciowego.
2. Zamontuj zbierak tak, aby dziobek wylotu soku znajdował się w wycięciu w obudowie silnika.
3. Zamocuj sito dociskając do wałka napędowego. 

4. Nałóż pokrywę tak, aby występ na niej znajdował się wewnątrz otworu w obudowie silnika.

UWAGA! WySTęP NA POKRyWIE mUSI ZNAJdOWAć SIę W OTWORZE (ZABEZPIECZENIU) NA OBUdOWIE 
SIlNIKA, W INNym WyPAdKU URZądZENIE NIE URUChOmI SIę.
5. Podstaw pojemnik na odpady.

1 2 3

5
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OBSłUGA
1. Ustaw pokrętło regulacji obrotów w pozycji „0” – wyłączony.
2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.

6. Zamontuj blokadę pokrywy tak, aby znajdowała się we wgłębieniach na pokrywie.

UWAGA! BlOKAdA mUSI ZOSTAć ZAmONTOWANA PRAWIdłOWO. W INNym WyPAdKU URZądZENIE 
NIE ZAdZIAłA.
7. Ustaw dziobek wylotu soku w pozycji pochylonej w dół, podstaw pojemnik na sok i nałóż pokrywę.

3. W zależności od twardości produktu użyj odpowiedniego ustawienia mocy:
„I” – jabłko, brzoskwinia, gruszka, malina, ogórek, pomidor, koper włoski, liście/nać ziół
„II” – marchew, ananas, kapusta, seler, burak
4. Produkty wkładaj do podajnika powoli, jeden po drugim. W razie zapchania podajnika, użyj popychacza 

i dociśnij produkty z niewielką siłą.
5. Po zakończeniu przetwarzania ustaw pokrętło w pozycji „0” - wyłączony. Ustaw dziobek wylotu soku w 

górnej pozycji tak aby resztki soku z niego nie wyciekały, po czym możesz zabrać pojemnik z sokiem.
6. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.

76
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UWAGA! CIąGłA PRACA URZądZENIA PRZy USTAWIENIU mOCy „II” NIE POWINNA PRZEKRACZAć  
1 mINUTy. PO mINUCIE PRACy URZądZENIE NAlEŻy ZATRZymAć NA CO NAJmNIEJ 1 mINUTę PO CZym 
mOŻNA URUChOmIć PONOWNIE. 

PO TRZyKROTNym WyKONANIU POWyŻSZEJ CZyNNOśCI ZATRZymAJ URZądZENIE NA 15 mINUT, ABy 
OSTyGłO – W TEN SPOSóB ŻyWOTNOść I WydAJNOść PROdUKTU ZOSTANIE WydłUŻONA. 

NIE PRZETWARZAJ SUSZONyCh lUB TWARdyCh SKłAdNIKóW TAKICh, JAK: ZIARNO, OWOCE  
Z TWARdymI PESTKAmI, OWOCE I WARZyWA Z TWARdą SKóRKą, lód.

NIE WKłAdAJ PAlCóW lUB INNyCh PRZEdmIOTóW dO RURy POdAJNIKA - ZAWSZE UŻyWAJ 
POPyChACZA.

CZySZCZENIE
•	 Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego. Upewnij 

się, że urządzenie całkowicie się zatrzymało i ostygło. 
•	 Urządzenie zawsze myj zaraz po zakończeniu pracy. Ułatwi to czyszczenie i nie pozwoli do zasychania 

odpadów wewnątrz urządzenia.
•	 Podczas przenoszenia urządzenia nie łap go za pokrywę, podajnik, czy blokadę. Urządzenie podnoś 

trzymając za obudowę silnika.
•	 Korpus urządzenia wycieraj zwilżoną ściereczką. Nie zanurzaj silnika w wodzie lub innej cieczy.
•	 Zdemontuj pozostałe akcesoria i myj w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. 
•	 Wszystkie demontowane elementy można myć w zmywarce (maksymalna temperatura zmywania 

to 45°C).
•	 Sito najlepiej czyścić pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki.
•	 Nie używaj środków ścierających lub ostrych płynów do czyszczenia.
•	 Wysusz wszystkie części i złóż urządzenie zgodnie z instrukcją montażu.
•	 Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. 

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA  
dlA śROdOWISKA UTylIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.
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mOŻESZ POmóC ChRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.


