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                                                   Важливі правила безпеки
 

1. Уважно прочитайте усі правила використання пристрою.

2. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте корпус пристрою у воду або 

будь-яку іншу рідину.

3. Будьте особливо обережні, якщо використовуєте будь-який електропристрій у присутності дітей. 

Завжди наглядайте за дітьми, якщо вони використовують пристрій самостійно.

4. Виймайте вилку пристрою з розетки перед збором чи розбором пристрою, а також перед його 

миттям.

5. Уникайте контакту із рухомими частинами пристрою.

  

6. Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, після виявлення 

неправильної роботи пристрою або якщо пристрій падав чи був пошкоджений будь-яким іншим 

чином. Поверніть пристрій у авторизовану точку сервісного обслуговування для перевірки, 

ремонту чи налаштування.

7. Використання додаткових деталей чи аксесуарів, що не є рекомендованими  виробником даного 

пристрою, може спричинити загорання, ураження електричним струмом чи інші тілесні 

ушкодження.

8. Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою звисав з краю робочої поверхні.

9. Завжди перевіряйте, чи блокатор знаходиться у положенні блокування, коли соковитискач працює.

10. Після кожного використання пристрою та перед його розбором, натискайте кнопку OFF 

(вимкнення), переконайтесь, що мотор вимкнений та повністю перестав працювати.

11. Не засувайте пальці чи сторонні предмети у соковитискач, коли він працює. Якщо у пристрої 

застрягли продукти, проштовхніть їх униз товкачиком або іншим фруктом чи овочем. Якщо такий 

метод не допомагає, вимкніть соковитискач та розберіть його, щоб дістати інгредієнт, що застряг у 

пристрої.

12. Перед початком користування пристроєм ретельно прочитайте дану інструкцію.

13. Не виймайте вилку пристрою з розетки, тримаючись за кабель живлення. При вийманні вилки 

соковитискача з розетки візьміться за вилку пристрою та потягніть на себе.

14. Вимкніть усі функції соковитискача перед приєднанням чи від'єднанням від джерела живлення.   
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Соковитискач Sana by Omega (EUJ-707)

 

Sana by Omega – це запатентований надпотужний соковитискач. Шнек даного соковитискача 

виготовлений з міцного та гігієнічного матеріалу Ultem.  

 

Соковитискач Sana by Omega працює на низькій швидкості – 63-75 об/хв., що забезпечує повноту смаку 

та найвищий вміст поживних речовин у готовому напої.

 

Соковитискач Sana by Omega легко збирається та розбирається для миття та догляду.

 

Соковитискач Sana by Omega забезпечить вам багато років надійного та приємного користування.

 

Багатофункціональний соковитискач та кухонний комбайн

 

1. Витискання соку із фруктів

Соковитискач Sana by Omega ефективно витискає сік із м'яких та твердих фруктів, включаючи 

цитрусові, які зазвичай важче витискати. 

 

2. Витискання соку із овочів

Sana by Omega чудово витискає також і всі види овочів, включаючи селеру, моркву, перець, редиску та 

капусту зі збереженням усієї повноти смаку та поживної цінності овочів. Завдяки унікальному процесу 

витискання соку ви отримаєте завжди свіжий смак та усі поживні речовини.   

 

3. Витискання соку із зелені

Паростки пшениці, листя алое, соснові голки – це лише деякі із тих натуральних продуктів, які ви можете 

витискати з допомогою Sana by Omega. Насолоджуйтесь найкращими дарами природи, споживаючи 

різноманітну сиру їжу. Витискайте соки, зберігаючи усю поживність продукту.

 

4. Перетирання та подрібнення

Соковитискач Sana by Omega також може подрібнювати та перетирати часник, цибулю- шалот, 

червоний перець, імбир, редис та багато інших продуктів, включаючи трави та приправи, що нададуть 

вашим стравам натурального смаку та поживності. Ви також можете швидко та легко приготувати їжу 

для немовлят та літніх людей, використовуючи насадку для перетирання.     

 

5. Виготовлення спагеті

Приготування макаронів з допомогою спеціальної насадки для макаронів займе усього кілька хвилин. 

Дивіться стор. 11 для більш детальної інформації. 

 

6. Гомогенізація

Готуйте свіжі десерти із заморожених фруктів, натуральну їжу для немовлят та горіхову пасту. 

 

7. Перемелювання

Перемелюйте кавові зерна та робіть борошно власноруч.
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блокатор

кнопка 

ввімкнення/

вимкнення 

(ON-OFF)корпус

товкачик

сито для контейнера

щітка для зачищення  

контейнер для жмиху  
контейнер для соку  
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Набір деталей для витискання соку  

  

кришка шнек барабан

горловина

лоток для продуктів  

  

Набір деталей для перетирання   

насадка для

макаронів 

  

кришка  

  

насадка для 
макаронних 
виробів 
  

насадка для 

перетирання

  

шнек

  

барабан

  

горловина

  

лоток для

продуктів

насадка для
хлібних

паличок

  

насадка для
локшини

насадка з дрібними 

отворами

насадка з крупними 

отворами

насадка для 
витискання соку
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Всього у комплекті міститься 16 деталей, включаючи дану інструкцію.

Витискайте фрукти та овочі

Витискайте зелень

Перетирайте трави і приправи

Робіть макарони та хлібні палички

Готуйте їжу для немовлят та сорбет

Технічні характеристики

Деталі та аксесуари в комплектації

Модель             SANA Juicer by Omega EUJ -707             

Напруга       230В/50Гц (потужність 150 Вт )

Мотор            Однофазний індукційний

1 Інструкція користувача на англійській мові

1 Інструкція користувача на українській мові

2 Контейнери

2 Насадки для макаронів

1 Насадка для хлібних паличок

1 Плоска насадка для макаронів

1 Шнек

2 Насадки для соку

1 Насадка для перетирання

1 Товкачик

1 Лоток + Барабан

1 Щітка для чистки

1 Кришка

1 Сито для контейнера

 Запобіжник     250В 5А 50Т   

Сертифікація     СЕ

К-сть об/хв.  

шнека

Розміри          Глибина : 420 мм

                              Ширина : 187 мм

                              Висота: 320 мм

          

                             

63-75
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1. Ретельно мийте фрукти та овочі, які витискаються зі шкіркою.

2. Нарізайте фрукти та овочі на маленькі шматочки, щоб витискання соку було найбільш 

ефективним.

3. Увімкніть пристрій. Не переривайте його роботу, поки соковитискач не витисне увесь сік із 

поданих інгредієнтів.

4. Якщо під час роботи пристрій починає вібрувати, вимкніть його. Вийміть інгредієнти із 

барабана. Знову зберіть соковитискач та продовжуйте роботу.

5. Після подачі останніх шматочків фруктів чи овочів у горловину, дайте соковитискачу 

попрацювати іще декілька секунд, щоб забезпечити витискання останніх крапель соку.

6. Вимкніть соковитискач.

7. Очищайте барабан та усі деталі, що у ньому містяться, після кожного використання пристрою.

8. Не використовуйте соковитискач безперервно протягом більше ніж 30 хв.

 

      Правила очищення

 

   Мийте шнек та усі деталі в раковині у теплій воді із миючим засобом та добре сполосніть під                                    

п    проточною водою.  

 

      Не мийте деталі чи аксесуари у посудомийній машині.

 

      Не занурюйте корпус пристрою у воду. Протирайте його вологою ганчіркою.    
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Приготування соку  

Крок 1  о к а 

Крок 2 
ока 

 

 

Приєднайте барабан до корпуса, повернувши 

блокатор за годинниковою стрілкою (приблизно на 

60°).

Помістіть лоток для продуктів на горловину.  

1) Для витискання соку з овочів

Вставте шнек у барабан.

Вставте насадку з мілкими отворами у барабан.

 

2) Для витискання соку з фруктів 

Вставте шнек у барабан.

Вставте насадку з крупними отворами у барабан.

 

Прикріпіть кришку на кінець барабана та поверніть проти годинникової стрілки, поки вона 

не закріпиться на місці (ви почуєте характерний звук).
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Перетирання продуктів

Крок 3 о к а 

 

Крок 4 о к а 

Для функцій кухонного комбайна

 

Вставте шнек у барабан.

Вставте насадку для перетирання у барабан.

Помістіть кришку на кінець барабана та поверніть проти годинникової стрілки, поки кришка не 

закріпиться на місці (ви почуєте характерний звук).

Якщо ви бажаєте зробити спагеті, удон чи звичайні макарони, дивіться розділ «Приготування 

макаронів».  

Для витискання соку помістіть контейнер для 

соку та контейнер для жмиху під барабан. При 

використанні пристрою у якості комбайна, 

контейнер для соку не потрібен. Увімкніть 

вилку пристрою у розетку.

 

 

Натисніть кнопку ввімкнення (ON). Один за одним 

закладіть декілька нарізаних шматочків фруктів 

чи овочів у горловину. Проштовхніть шматочки 

вниз за допомогою товкачика. Соковитискач 

повинен працювати увесь час, поки ви закладаєте 

фрукти чи овочі. 
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Крок 5 ока 

Крок 6 о к а 

Крок 7 о к а 

НЕ КЛАДІТЬ металеві предмети у лоток для продуктів та не 

засовуйте пальці у горловину. Якщо продукти застрягли у 

барабані або пристрій зупинив роботу, двічі або тричі 

натисніть на кнопку зворотного обертання мотору (реверс). 

Після цього знову натисніть на кнопку ввімкнення (ON), щоб 

продовжити витискання соку.

Вимкніть соковитискач, натиснувши на кнопку OFF, 

перед заміною деталей. Торкатися рухомих частин 

можна тільки при вимкненому пристрої. Вийміть 

барабан із усіма деталями, що знаходяться всередині, 

із корпусу соковитискача. Для цього поверніть 

блокатор проти годинникової стрілки.

Вийміть шнек із барабана. Після витискання соку слід 

одразу мити усі деталі у теплій воді з використанням 

миючого засобу. Деталі соковитискача НЕ призначені 

для миття у посудомийній машині.

НЕ використовуйте соковитискач впродовж більше 

ніж 30 хв. безперервної роботи.     
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Приготування спагеті, у-донг, 

макаронів, хлібних паличок 
 

Крок 1 о к а 

Крок 2 о к а 

Відкрутіть і зніміть насадку для перетирання.

Помістіть потрібну насадку на передній край насадки для 

перетирання.  Поверн іть  кришку  барабана  проти 

годинникової стрілки, поки вона не закріпиться на місці (ви 

почуєте характерне клацання).

 

Посипте ємкість для готових макаронних виробів невеликою кількістю 

пшеничного борошна.

Натисніть кнопку ON.

Проштовхуйте тісто вниз у горловину без зупинок.   
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Використання  

З крупними отворами для вижимання 

соку 

З дрібними отворами для вижимання 

соку 

Насадка для перетирання

Насадка для перетирання

Насадка 

Яблука, апельсини, груші, виноград, полуниці, 

ківі, помідори, авокадо, алое тощо.  
Соснові голки, капуста городня, редиска, 

буряки, шпинат, морква, батат, паростки 

пшениці та інші зеленолисті овочі  

Зелений / червоний перець, часник, імбир, 

трави, вимочений рис та квасоля

Спагеті, удон, макарони, хлебні палички, 

морозиво, горіхове масло

Крок 3 о к а 

Крок 4 о к а 

Вибір насадки відповідно до використання ок а 

Робіть макарони бажаної довжини, відрізаючи їх ножицями, в процесі їх виготовлення. Варіть 

відповідно до ваших рецептів.

Розберіть пристрій та сполосніть усі деталі та аксесуари спочатку у холодній воді. Потім помийте у 

раковині у теплій воді із використанням миючого засобу. Деталі та аксесуари пристрою НЕ 

підходять для миття у посудомийній машині.



Офіційний представник
компанії Sana в Україні
ТОВ “Земледар - Інфо”

+38 044 353 0218
+38 067 837 1000

www.zemledar.ua
info@zemledar.ua


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

