
                             

 

GASTROZONE, spol.  s r.o., Konečného 13, 61500, Brno,  IČ.29181747, DIČ.CZ29181747, 
Provozovna společnosti : Nováčkova  401/53, 61400, Brno – Husovice (zasilatelská adresa) 
Bankovní spojení:    ČR :  2500124009/2010 ,  SR:  2200124015/8330  ,  FIO Banka, a.s. 
Tel: +420 606 175 753 , +420 732 649 508 , email: obchod@gastrozone.cz , web: www.gastrozone.cz  

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SOKOWIRÓWKI ELEKTRYCZNEJ 
 
Produkt:  Sokowirówka elektryczna Weck 
 
Producent: Weck 

 
 
Dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując ten produkt. Uważnie przestrzegaj 
poniższych wskazówek i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w 
przyszłości. 
 
 
 
 
 

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
 
• Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem  podanym na etykiecie 
urządzenia. 

•  Urządzenie podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 

• Urządzenie podczas używania nagrzewa się. Uważaj, aby nie dotknąć gorących elementów 
urządzenia i nie zasłaniaj przewodu zasilającego. 

• Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i odpornej na działanie ciepła powierzchni. Nigdy 
nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu otwartego ognia. 
• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, w przypadku, że nie działa ono prawidłowo 
lub przed czyszczeniem oraz po każdym użyciu. 
• Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego w wodzie oraz chroń przewód zasilający przed 
wilgocią. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym lub psychicznym oraz przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. 
Wyjątkiem jest, że wymienione osoby będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ochronę osób lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy 
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego natychmiast odłącz 
urządzenie od źródła zasilania! 

• Nasze urządzenia elektryczne są zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Mogą 
być naprawiane tylko przez specjalistów. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 
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• Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzeń 
elektrycznych. Z tego powodu nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas obsługi 
urządzeń elektrycznych i nie pozwól im wykonywać prac konserwacyjnych i czyszczących. 

• Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci. 

• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje 
unieważnienie gwarancji. 

 
 
 

 
Ważne informacje dotyczące użytkowania 
  

 

•  Przed pierwszym użyciem wyczyść wewnętrzny pojemnik i nigdy nie zanurzaj 
podgrzewanego elektrycznie naczynia do odparowywania w wodzie! 

• Zawsze przed podłączeniem sokowirówki do źródła zasilania najpierw napełnij ją wodą.  

• Do napełnienia używaj wyłącznie czystą wodę i przestrzegaj wymaganego max ( ok. 3,5 
litra) poziomu wskaźnika wody. Przepełnienie może doprowadzić do wyciekania gorącej 
wody. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo oparzenia parą. 

• Jeśli cała woda zostanie wygotowana, natychmiast wyłącz urządzenie, aby zapobiec 
przegrzaniu. Przed ponownym napełnieniem wodą poczekaj, aż sokowirówka ostygnie, w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia przez nagłe tworzenie się pary, a także 
uszkodzenie powierzchni i jej odkształcenie. 

Uwaga: Podczas pracy urządzenie nagrzewa się, więc dotykaj go tylko za izolowane uchwyty i 
w żadnym przypadku nie przenoś go podczas pracy lub schładzania. 

• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed napełnianiem, opróżnianiem lub 
czyszczeniem. 

• Sokowirówka elektryczna jest samodzielnym urządzeniem i nie wolno jej używać na 
zewnętrznych źródłach ciepła, takich jak płyty grzewcze, płyty gazowe lub węglowe. 

 

 

 

Instrukcje użytkowania 
 

 
• Napełnij naczynie do odparowywania (1) około 3,5 l wody tzn do wskaźnika oznaczonego 
symbolem maks.  
• Upewnij się, że podczas pracy minimalny poziom wody nie spadnie poniżej środka 
elementu grzejnego, ponieważ w przeciwnym razie włączy się ochrona przed przegrzaniem i 
urządzenie automatycznie wyłączy się. 
• Przed każdym nowym procesem wytwarzania soku należy najpierw wlać wodę do 
pojemnika do odparowywania. 
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• Ustaw pojemnik na sok (4) tak, aby wężyk wylotowy (3) był skierowany do przodu. 
Umożliwi to napełnienie wysokich butelek. 
• Następnie umieść pojemnik na owoce (5) w pojemniku na sok. Napełnij owocami lub 
ziołami gotowymi do ekstrakcji i zamknij pokrywę. 
• Pojemnik na owoce można napełnić tylko do ¾, niezależnie od wagi owoców. 
• Teraz podłącz kabel do gniazdka elektrycznego i rozpocznij proces ekstrakcji soku. 
• Po pewnym czasie ogrzewania zacznie się wydobywać sok. 
• Ścianki oraz spód pojemnika na owoce są perforowane, dzięki czemu para może bez 
przeszkód przenikać ze wszystkich stron. W tym procesie sok jest uwalniany z owoców, 
warzyw lub ziół, a następnie spływa przez perforowany pojemnik na owoce, a potem 
gromadzi się w pojemniku na sok (4). 
• Teraz za pomocą wężyka odpływowego oraz ścisku można łatwo napełnić butelki sokiem 
(2). 
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Przygotowanie owoców 
 
 
• Dojrzałe owoce zapewniają więcej soku i intensywniejszy aromat. 
• Dokładnie umyj i osusz owoce. 
• Zgodnie z przepisem, jeszcze przed procesem przetwarzania wsyp cukier do pojemniku na 
owoce. W przypadku wytwarzania soków owocowych, które będą następnie przetwarzane w 
galaretkę, nie należy dodawać cukru podczas procesu ekstrakcji. Soki owocowe wytwarzane 
z niedojrzałych owocó wymagają dodania większej ilości cukru.  
Należy przestrzegać następującą zasadę: od 100 do 150 g cukru na 1 kg słodkich owoców, od 
200 do 250 g cukru na 1 kg kwaśnych owoców. 
 
 
 
 
 

Przygotowanie butelek 
 

 
• Dokładnie wyczyść butelki i umyj je czystą, gorącą wodą. 
• Przed napełnieniem butelki można również podgrzać w gorącej wodzie lub w piekarniku o 
temperaturze 75 ° C. 
• Wygotuj korek lub gumowe nakrętki i pozostaw je w pobliżu wody, do momentu aż butelki 
będą gotowe do zamknięcia. 
 
 
 

 

Napełnianie butelek 
 
 
• Po około 30 do 60 minutach (w zależności od przepisu) proces wyciskania soku jest 
zakończony. 
• Sok należy natychmiast umieścić w przygotowanych wcześniej butelkach. Sok pozostanie 
całkowicie wolny od bakterii, tak długo dopóki będzie w temperaturze 750 ° C. 
• Włóż wężyk wylotowy do szyjki butelki i otwórz zacisk, aby napełnić butelkę sokiem 
owocowym. 
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• Zacisk powinien pozostać otwarty do momentu całkowitego napełnienia butelki. Piana, 
która może się tworzyć podczas napełniania butelek, może się przelać. 
• Po napełnieniu zamknij butelki i pozwól im ostygnąć w pionowej pozycji w miejscu 
pozbawionym przeciągów. 
• Butelki można następnie oznaczyć i przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w pozycji 
pionowej. 
 
 
 
 

Dalsze wytyczne 
 
 
• Perforowany pojemnik na owoce może pod wpływem działania kwasów z ekstrahowanych 
owoców nieznacznie zmienić kolor. Nie oznacza to gorszej jakości lub wady sokowirówki. 
• Powierzchnia pojemnika na owoce jest gładka i łatwa do czyszczenia. Należy jednak unikać 
stosowania proszku do czyszczenia, ponieważ może uszkodzić powierzchnię, która stanie się  szorstka 

i mogą zacząć gromadzić się na niej zanieczyszczenia. 
 
 
 
 
 

Konserwacja 
 
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 
• Zawsze odłączaj przewód zasilający przed czyszczeniem. Czyść wnętrze i obudowę 
urządzenia wilgotną ściereczką 
• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą tworzyć się z czasem, usuwa 
się za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. 
Zaleca się regularne usuwanie kamienia. 
• Nie używaj żadnych pomocniczych  akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki 
ani ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 
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Średni czas wyciskania soku 
 
 
 
Jabłka, dojrzałe / niedojrzałe ………………………………………………………………… 60 min. 
Gruszki, dojrzałe / niedojrzałe ……………………………………………………………… 60 min. 
Jeżyny ……………………………………………………………………………………                  30 min. 
Truskawki ……………………………………………………………………………………… ..      30 min. 
Jagody ………………………………………………………………………………………               45 min. 
Maliny …………………………………………………………………………………………            30 min. 
Bez czarny ……………………………………………………………………………………….       30 min. 
Czerwona porzeczka ………………………………………………………………………………45 min. 
Czarna porzeczka …………………………………………………………………………………. 45 min. 
Brzoskwinie ……………………………………………………………………………………….     50 min. 
Śliwki ……………………………………………………………………………………… ..              50 min. 
Żurawina ………………………………………………………………………………………           50 min. 
Dynia, dojrzała / niedojrzała ……………………………………………………………………60 min. 
Rabarbar ………………………………………………………………………………… ..               60 min. 
Wiśnie ………………………………………………………………………………………… ..          45 min. 
Czereśnie …………………………………………………………………………………………        45 min. 
Agrest, dojrzały / niedojrzały ………………………………………………………………    45 min. 
Winogrona …………………………………………………………………………………………    45 min. 
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