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Opis:
• Zasilanie: 115/230 V
• Moc znamionowa: 200W
• Prędkość  obrotów: 1500RPM
• Wysokość: 330mm
• Średnica: 220mm
• Waga: 6.3 kg
• Poziom hałasu: 60dBA

Wyciskarka DYNAMIC DYNAJUICER PA001 
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Silnik

Włącznik

Osłona stożka wyciskającego



Certyfikat zgodności:
Produkt spełnia następujące nor-
my na kompatybilność elektroma-
gnetyczną(EMC) 

EN 60335-2-64 - EN 1672-2 -

EN 55014-1 - EN 55014-2 -

EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

Produkt  spełnia normy CE i ETL

Serwis i gwarancja:
Na urządzenia udzielamy rocznej 
gwarancji od daty zakupu. Udzie-
lamy tej gwarancji na wszyst-
kie części elektryczne i mecha-
niczne. Gwarancja nie obejmuje 
części uszkodzonych w wyniku 
umyślnych uszkodzeń, pęknięć 
spowodowanych na przykład 
upadkiem albo w wyniku prze-
ciążenia urządzeń. Nie obejmuje 
ona również części podlegających 
szybkiemu zużyciu.

Warunkiem rozpatrzenia gwaran-
cji jest dokumentu zakupu urzą-
dzenia. Gwarancja wygasa, jeśli 
bez uzgodnienia dokonano samo-
wolnego otwarcia albo naprawy 
urządzenia. W przypadku usterki 
w działaniu należy zwrócić się do 
sprzedawcy, u którego zakupiono 
urządzenie.

• W przypadku wyciskania 
grejpfrutów, które mają gę-
ściejszy miąższ zaleca się 
czyszczenie co 3 - 5 wyciśnię-
tych owoców.

Czyszczenie:

Zawsze odłączyć urządzenie od 
zasilania przed czyszczeniem lub 
wykonywaniem innych prac kon-
serwacyjnych.

Urządzenie składa się z 4 elemen-
tów, które można całkowicie zde-
montować.

1. Miseczka

2. Filtr na miąsz

3. Stożek wyciskowy

4. Górny pierścień osłony zabez-
pieczającej przed rozpryskiwa-
niem

Po umyciu wszystkie elementy na-
leży ponownie zamontować w ko-
lejności przedstawionej powyżej.

Obsługa urządzenia:

Podłącz wtyczkę urządzenia do 
gniazdka elektrycznego. Sil-
nik uruchamia się po wcisnęciu 
włącznika. Pod lejek wystający z 
obudowy podłóz naczynie, do któ-
rego będzie spływał sok. Przekrój 
owoc cytrusowy na dwie połów-
ki. Weź jedną połowę i nakładaj 
ją na stożek wyciskowy (upewnij 
się, że pod urządzenie podłożone 
jest naczynie na sok i jest założo-
ny górny pierścień osłony przeciw 
rozchalpywaniu soku). 

Do wyciskania grejpfrutów zdej-
muj górny pierścień osłony ze 
względu na rozmiar owocu. Połóż 
połówkę grejpfruta na stożku wy-
ciskowym. Wtedy załóż ponownie 
górny pierścień osłony obudowy 
w celu uniknięcia rozchlapywania 
soku. 

Urządzenie to nie może być 
obsługiwane przez osoby 
(włącznie z dziećmi) z obniżo-
nymi zdolnościami fizyczny-
mi, percepcyjnymi bądź umy-
słowymi, a także przez osoby 
bez doświadczenia lub wiedzy 
na temat obsługi urządzenia, 
chyba że będą pod nadzo-
rem lub zostały przeszkolone 
z zakresu obsługi urządzenia 
przez osobę odpowiedzialną 
za ich bezpieczeństwo. 

• Wyciskarka jest przeznaczona  
wyłącznie do przetwarzania 
żywności. W przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości co do 
wykorzystania produktu nale-
ży skontaktować się z produ-
centem.

Użytkowanie:

Zawsze odłączyć urządzenie od 
zasilania przed czyszczeniem lub 
wykonywaniem innych prac kon-
serwacyjnych.

• W przypadku wyciskania cy-
tryn lub pomarańczy urządze-
nie należy czyścić  co każde 
5 - 10 wyciśniętych owoców.
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www.tomgast.pl


