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Інструкція користувача до 
соковитискача Omega VRT 352 F 

Добре їжте, добре пийте і добре живіть з Omega 

Зберігайте інструкцію користувача, щоб 
скористатися нею при необхідності. 
Конструкція пристрою може бути змінена 
компанією без публічного повідомлення. 

Перед використанням приладу уважно 
прочитайте дану інструкцію.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Уважно ознайомтеся з правилами безпеки і дотримуйтеся їх, щоб уникнути тілесних 
ушкоджень. 

При використанні електроприладів слід дотримуватися основних правил безпеки, 
включаючи наступні. 

Прочитайте всі правила.

Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не занурюйте корпус приладу (мотор 
приладу) у воду або будь-яку іншу рідину. 
Уважно контролюйте використання приладу в присутності дітей. Не дозволяйте дітям 
гратися з приладом. 
 
Виймайте вилку приладу з розетки, коли прилад не використовується, перед збором або 
розбором, а також перед миттям.

Уникайте контакту з рухомими деталями пристрою. 
 
Не користуйтеся приладом з пошкодженим проводом або вилкою. Якщо прилад 
неправильно працює, падав або був пошкоджений іншим чином, поверніть його в найближчу 
авторизовану точку сервісного обслуговування для ремонту, електричної або механічної 
настройки. 
 
Використання додаткових деталей, не ухвалених виробником, може викликати загоряння, 
ураження електричним струмом або тілесне ушкодження. 
 
Не допускайте, щоб провід звисав з краю стола або іншої робочої поверхні.

Слідкуйте за тим, щоб колба завжди була закріплена так, щоб стрілка вказувала на 
позначення «закрито» на корпусі, коли соковитискач працює. Перемикайте кнопку 
включення / виключення соковитискача в положення «OFF» після кожного використання 
приладу. Перед розбором приладу переконайтеся, що мотор повністю зупинився. 
 
Чи не засовуйте пальці або інші сторонні предмети в соковитичкач, коли вона знаходиться в 
роботі. Якщо продукти застрягли в горловині, використовуйте товкачик або інший шматочок 
продукту, щоб проштовхнути інгредієнти вниз. Якщо цей спосіб не підходить, вимкніть 
мотор і розберіть соковитискач, щоб витягнути інгредієнти, які залишилися всередині 
приладу. 
 
Не використовуйте прилад на відкритому просторі.

Не розташовуйте пристрій на або біля нагрітих газових або електричних конфорок або в 
нагрітій духовці. 
 
Використовуйте соковитискач тільки за призначенням. 
 
                                              ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



Користувачеві соковитискача Omega Vert Juicer 
 
Omega Vert Juicer - це інноваційний пристрій, яке виготовляє свіжий сік за допомогою 
видавлювання, а не перетирання продуктів. Omega Vert Juicer - це також новий 
запатентований прилад, в якому можна готувати соєве молоко, екстракти з овочів і свіжий 
фруктовий сік. Система повільного видавлювання соку (Low Speed   Juicing System) дозволяє 
отримувати сік з продуктів шляхом повільного вичавлювання, а не перетирання, тому сік 
зберігає свій колір, натуральний смак, корисні речовини і вітаміни. 
  
Дотримуйтеся правил використання соковитискача, щоб він був максимально ефективним і 
довго служив.

Звертайтеся до інструкції користувача, якщо у вас виникають труднощі технічного характеру 
або ви не впевнені, як правильно використовувати соковитискач. Компанія Omega Products, 
Inc не несе відповідальності за пошкодження пристрою або тілесні ушкодження людини, які 
можуть виникнути внаслідок нерозуміння правил використання приладу, викладених в 
інструкції. 
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корпусшнек

горловина

сито

товкачик
контейнер (2)

ДЕТАЛІ СОКОВИТИСКАЧА 

верхній набір
деталей

ребро
шнека

обідок з 
силіконовими 

щіточками 

колба

отвір для 
виходу 
жмиху

отвір для 
виходу 
жмиху

Примітка

Не вмикайте прилад до повної 
збіру. Не вмикайте прилад за 
відсутності продуктів в колбі. 

щітка для
очищення

Важливо!

Щоб прилад працював правильно, край 
горловини повинен показувати на 
позначення «закрито», яке знаходиться на 
корпусі (як показано нижче).
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБОРУ СОКОВИТИСКАЧА

сито

ободок з 
силіконовими 

щіточками 

1 Помістіть сито в обідок з 
силіконовими щіточками 

червона 
точка на 

ситі 

червона 
точка на 

колбі 

2 Помістіть сито + ободок з 
силіконовими щіточками в колбу 
Переконайтеся, що червона точка на 
ситі і червона точка на колбі 
знаходяться на одній лінії. 

колба

колба

шнек
ребро шнека

сито

3 Вкладіть шнек в сито 
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4 Встановіть горловину на колбу. 
 
(1) Переконайтеся, що стрілка на 
горловині і червона точка на колбі 
знаходяться на одній лінії. 
(2) Переконайтеся, що стрілка на 
горловині спрямована на позначення 
«закрито» на корпусі. 

горловина

стрілка на
горловині

колба червона 
точка на 

колбі

5 Встановіть зібраний верхній набір 
деталей на корпус соковижималки. 
 
Встановіть колбу на корпус і поверніть 
таким чином, щоб край горловини був 
спрямований на позначення 
«закрито», як показано на малюнку 
нижче. 

отвір для 
виходу соку

корпус

відкрито

закрито
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6 Вставте вилку пристрою в розетку. 
 
Помістіть контейнери під обидва 
отвори (для соку і для жмиху). 

Під колбою знаходиться жовтий ущільнювач, який забезпечує витікання 
соку тільки з отвору для виходу соку. Гумовий ущільнювач можна дістати, 
для цього слід просто потягнути за його край. 

ущільнювач
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РОБОТА СОКОВИТИСКАЧА

1 Соковитискач має 3 режими роботи. 
 
Режим «ON» включає мотор, 
соковитискач починає видавлювати сік. 
 
Режим «Rev» - це зворотний хід. 
Використовуйте зворотний хід мотора, 
коли що-небудь застрягло в пристрої і 
вам необхідно розблокувати його. 
 
Режим «Off» знаходиться на середньому 
положенні головної кнопки. Це 
положення кнопки вимикає пристрій.

товкачик

 
Добре промивайте всі інгредієнти, які ви 
закладаєте в соковитискач. Після миття 
опустіть продукти в горловину пристрою, 
просуваючи їх вниз товкачиком. 
 
Перед подачею продуктів в пристрій 
очистіть їх від твердих кісточок. 

Якщо ви не випили сік відразу після 
видавлювання, зберігайте його в 
холодильнику. 
 
Не працюйте з пристроєм, якщо у вас 
мокрі руки. 
 
Не вмикайте соковитискач, якщо в 
ньому немає продуктів. Не дозволяйте 
пристрою працювати вхолосту.

Застереження
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Клапан для соку і ущільнювач для жмиху
 
Клапан для соку 
Це клапан, розміщений на отвір для виходу соку (на колбі). 
Ви можете закрити клапан і наповнити колбу соком з різних інгредієнтів. Таким 
чином, легко готується мікс із соків. 

клапан
для соку

клапан
для соку

Закрийте клапан для соку і 
натисніть кнопку [ON], щоб почати 
роботу. 

Коли сік починає наповнювати 
колбу, ви можете змішувати 
банани, горіхи, батат і т.д. Ви 
також можете змішувати і 
додавати рідини, наприклад, 
молоко, або овочі і фрукти для 
приготування смузі. 

Відкрийте клапан для соку, щоб 
вилити мікс в ємність або склянку. 
Клапан закривається і 
відкривається, не проливаючи ні 
краплі на робочу поверхню. 

ущільнювач 
клапана 
для соку

ущільнювач 
для жмиху

Ущільнювач (клапан) для жмиху

Це силіконовий ущільнювач, який запобігає вихід жмиху з нижньої частини 
колби.

Переконайтеся, що даний клапан закритий, коли приступаєте до роботи з 
пристроєм. Перед початком миття пристрої, відкрийте клапан (Мал. 16).

закрито
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ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ

Не користуйтесь 
пристроєм довше 30 хв. 
за один підхід. 

Недотримання цього правила може 
призвести до серйозних пошкоджень. 

Не вставляйте сторонні 
предмети в отвір для 
соку при роботі 
пристрою. 

Для проштовхування продуктів 
користуйтеся тільки штовхачем. 
Недотримання цього правила може 
призвести до серйозних пошкоджень. 

 
Фрукти з великими кісточками, 
наприклад, нектарини, персики, манго, 
абрикоси, сливи і вишні потрібно 
очищати від кісточок перед витисканням 
соку. 

Недотримання цього 
правила може призвести 
до серйозних пошкоджень, 
особливо шнека. 

Не працюйте з пристроєм 
і не торкайтеся вимикача 
вологими руками. 

Недотримання цього правила може 
призвести до пошкодження або 
ураження електричним струмом.

Не мийте деталі 
соковитискача в 
посудомийній машині.

Недотримання цього правила може 
призвести до серйозних пошкоджень 
пристрою.

Якщо соковитискач перестав працювати через те, що всередині 
застрягли продукти, виконайте наступне:

Вимкніть пристрій і увімкніть режим 
зворотного ходу на кілька секунд. Після 
цього знову увімкніть соковитискач.

Якщо кнопка зворотного ходу не працює, 
вимкніть пристрій, розберіть і знову зберіть 
соковитискач, як показано нижче. Після 
цього спробуйте знову включити.
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Вимкніть пристрій за 
допомогою кнопки «OFF». 

Поверніть горловину, 
притримуючи її за два «носика» 
(отвори для соку і жмиху), щоб 
розблокувати. Переконайтеся, 
що стрілка спрямована на 
позначення «відкрито» перед 
зняттям колби з корпусу. 

Порядок розбору. 

1. Горловина 
2. Шнек 
3. Сито 
4. Обідок із 
силіконовими 
щіточками 
5. Колба 

Використовуйте щітку, щоб 
ретельно очистити деталі 
після використання. 

 Не використовуйте щітки з 
металевими деталями, оскільки 
вони пошкодять пристрій. 
 
Не мийте деталі в посудомийній 
машині. 

Не мийте корпус під проточною 
водою, використовуйте вологу 
ганчірку чи рушник, щоб 
протерти поверхню корпусу. 

Висушіть всі деталі після 
миття.
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СТЕРИЛІЗАЦІЯ І СИСТЕМА РУЧНОЇ ОЧИСТКИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

СИСТЕМА ЗРУЧНОЇ ОЧИСТКИ

Для стерилізації використовуйте харчову соду або натуральні миючі засоби. 

Ви можете помити колбу, замочивши її у воді з дрібкою харчової соди 
або натуральним миючим засобом протягом 30 хв.

Закрийте клапан для соку, залийте в 
горловину воду і ввімкніть пристрій. 

Через кілька секунд відкрийте 
клапан для соку і спустіть воду. 

Скористайтеся кроками 1 і 2, якщо ви хочете вичавити сік із зовсім 
іншими смаковими властивостями, ніж у попередньо віджатого продукту, 
не розбираючи колбу для миття. 
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РОЗБІР КОЛБИ ТА ОЧИЩЕННЯ

силіконовий 
ущільнювач на 

клапані 

ущільнювач 
отвору для 

жмиху

ущільнювач 
отвору для 

жмиху

Відкрийте клапан для соку і витягніть силіконовий ущільнювач. 

Спочатку відкрийте клапан для соку. Тримайте колбу в одній руці, у той час 
іншою рукою витягніть силіконовий ущільнювач на клапані. Міцно тримайте 
колбу, щоб вона не вислизнула і не розбилася. Великим і вказівним пальцями 
витягніть силіконовий ущільнювач з колби. 

Відкрийте ущільнювач отвору для 
жмиху на дні колби. 

Помийте колбу і всі деталі. 

Помийте колбу і ущільнювач 
щіточкою під проточною 
водою.
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Omega Vert JuicerНазва пристрою

Назва моделі

Напруга

Частота

Споживання електроенергії

Частота обертання

Довжина шнура

Мотор

Вага

Розміри

Ширина

Довжина

Висота

VRT352

180мм

250мм

273мм

220-240В

50 Гц

150Вт

80 об.\хв.

1,4 м

однофазної індукції

5 kg

+-

F

ВИЗНАЧЕННЯ І УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ

ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ 

Переконайтеся в тому, що вилка соковитискача 
правильно вставлена   в розетку. 
Переконайтеся, що пристрій зібрано відповідно до 
інструкції. 

СІК ПОГАНО ВИТІКАЄ З 
ОТВОРУ ДЛЯ ВИХОДУ 

СОКУ АБО ПРОСОЧУЄТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ОТВІР ДЛЯ ВИХОДУ 

Перевірте, чи правильно встановлено ущільнювач для 
жмиху. 
Переконайтеся, що фрукти або овочі, які ви 
використовуєте, свіжі. 

ПРИСТРІЙ ЗУПИНИВСЯ ПІД 
ЧАС НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Можливо, ви подаєте занадто багато продуктів 
одночасно в горловину. 
Перевірте, чи не потрапили в пристрій тверді кісточки. 
Натисніть і затримайте кнопку зворотного ходу [Rev] на 
2-3 сек., а потім знову кнопку [On].

ПРИСТРІЙ ВИДАЄ 
СКРИПЛЯЧІ ЗВУКИ ПІД 

ЧАС РОБОТИ 

Це нормально. Такий звук виникає внаслідок тиску 
шнека на інгредієнти. 

КОЛБА РУХАЄТЬСЯ ПІД 
ЧАС ВИТИСКАННЯ СОКУ 

Легкі рухи колби можуть бути викликані роботою 
мотора. Це нормально. 

Специфікація пристрою

Стандартний час роботи
за один підхід

менше 30 хвилин без 
перерви
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Офіційний представник
компанії Omega в Україні 
ТОВ “Земледар - Інфо”

+38 044 353 0218
+38 067 837 1000

www.zemledar.ua
info@zemledar.ua
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