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1. WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie 
będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności  
z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję 
obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Prosimy by 
przekazać ją lub przeczytać osobom, które będą korzystały z urządzenia. 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania wyciskania 
soku z cytrusów. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania 
w gospodarstwie domowym. Nie można używać go komercyjnie lub 
przemysłowo. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem lub użytkowania urządzenia wbrew 
zaleceniom instrukcji obsługi. 
 

3. DANE TECHNICZNE  
Nazwa Wyciskarka do cytrusów 
Model AK-1312 
Numer partii 202101 
Moc 60 W 
Zasilanie 220-240 V~ 50/60 Hz 
Materiał głowicy Tworzywo sztuczne ABS bez BPA 
Obroty głowicy 140 obr./min 
Dodatkowe Dwa stożki w zestawie, antypoślizgowe nóżki, 

zabezpieczenie przed kapaniem, obudowa ze stali 
nierdzewnej, długość przewodu zasilającego 90 cm 

 

 
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 
 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA! 

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat 
i starsze, jeśli są one pod nadzorem lub zostały 
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poinstruowane co do bezpiecznego korzystania z urządzenia 
i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą 
czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają 
powyżej 8 lat i są nadzorowane. Przechowuj urządzenie i jego 
przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. 

2. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych lub też bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są 
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane 
z tym zagrożenia. 

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
4. Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części 

poruszających się podczas użytkowania, czyszczenia  
i konserwacji należy wyłącz sprzęt i odłącz od zasilania. 

5. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane tylko 
przez osoby dorosłe zaznajomione z ostrzeżeniami 
i instrukcją czyszczenia i konserwacji opisanymi w rozdziale  
„9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”. 

6. Uważaj przy zdejmowaniu stożka wyciskającego, sitka 
filtrującego i pojemnika na sok po użyciu urządzenia, 
ponieważ resztki owoców mogą wyciec lub wypłynąć, 
brudząc lub uszkadzając sprzęty wokół. 

7. Nie przekraczaj dwóch minut ciągłej pracy urządzenia. 
Odczekaj pięć minut między poszczególnymi cyklami pracy 
aby silnik mógł ostygnąć. 

8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela 
serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu 
uniknięcia zagrożenia. 
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9. Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone 
z urządzeniem. 

10. OSTRZEŻENIE: Potencjalne obrażenia w wyniku 
niewłaściwego użytkowania. 

11. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli 
pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, 
demontażem lub czyszczeniem. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Z POWODU WILGOCI 

Podstawy z silnikiem, przewodu zasilającego i wtyczki nie wolno zanurzać  
w wodzie ani innych cieczach, a także należy je chronić przed pryskającą lub 
kapiącą wodą. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – 
zaparowane kuchnie. Dostanie się wilgoci do podstawy z silnikiem może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach 
porażenia prądem. W czasie obsługi urządzenia trzeba mieć suche ręce. Jeśli 
ciecz dostanie się do podstawy z silnikiem lub wpadnie ona do wody 
natychmiast odłącz wtyczkę zasilania z gniazda, wysusz je i zleć serwisowi 
sprawdzenie urządzenia pod względem bezpieczeństwa. 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM 
Wtyczkę sieciową można wkładać do gniazdka sieciowego dopiero po 
całkowitym zmontowaniu urządzenia. Wtyczkę sieciową należy podłączyć do 
prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, którego 
napięcie jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 
Dopilnuj, by przewód zasilający nie był narażony na jakiekolwiek uszkodzenia, 
zarówno mechaniczne (przecięcie, zgniecenie, złamanie, przetarcie, itp.) jak  
i termiczne (wysoka lub skrajnie niska temperatura), a także, aby nie był 
narażony na przypadkowe pociągnięcie podczas pracy urządzenia. Urządzenie 
jest całkowicie odłączone od zasilania w momencie, gdy wtyczka sieciowa jest 
wyjęta z gniazdka sieciowego. Odłączanie wtyczki sieciowej z gniazda 
sieciowego należy wykonywać trzymając za wtyczkę, a nie za przewód. 
Zalecamy, aby podczas burzy odłączać urządzenie od sieci zasilającej przez 
wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego. 
 

NIE RYZYKUJ 
Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania  
z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne 
zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci  
i zwierząt domowych. 



HOFFEN         PL 

HOFFEN  5 

OTOCZENIE 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domu i powinno być ustawiane na 
płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, etc. Zadbaj, aby  
w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci  
i zwierzęta domowe, gdyż przewód zasilający może spowodować potknięcie, 
przewrócenie lub inne urazy ciała. 
 

PROFESJONALNY SERWIS 
Urządzenia nie wolno używać w przypadku stwierdzenia widocznych 
uszkodzeń samego urządzenia lub przewodu zasilającego. Ten produkt (w tym 
wymiana przewodu zasilającego) może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany 
serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia 
przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy 
grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami 
dokonanymi przez użytkownika. 
 

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi,  
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. 

 
Nadaje się do produktów spożywczych. 

 

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny  
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 
Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 

 

Symbol oznaczający tekturę falistą (materiał opakowania). 

 

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną 
izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją 
zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 
Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

 
Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów 



HOFFEN         PL 

6   HOFFEN 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – 
plastik/metal. 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić kartonik – papier. 

 

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na 
śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub 
wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego 
punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 
procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów  
w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania 
przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy 
recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania 
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem 
władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem 
sprzedaży, w którym kupił sprzęt. 

 
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się: 

1. Blok silnika 
2. Pokrywa 
3. Stożki wyciskające (2 szt.) 
4. Sitko filtrujące 

5. Pojemnik na sok 
6. Trzpień napędzający 
7. Instrukcja obsługi 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 

Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci – ryzyko połknięcia i/lub uduszenia. 
 
Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze 
czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego: 
 

https://mptech.eu/qr/hoffen 
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7. BUDOWA 
WYGLĄD OGÓLNY URZĄDZENIA 

 

Pokrywa 

Sitko filtrujące 

Pojemnik na sok 

Trzpień napędzający 

Blok silnika 

Stożki 
wyciskające 

Stożki 
wyciskające 
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8. UŻYTKOWANIE 

 Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się podczas 
użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania. 

 Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu. Nie 
stosuj dużego nacisku, ponieważ może to zablokować silnik. 

 Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, 
czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić 
uszkodzeniem ciała użytkownika. 

 Nie wkładaj do pojemnika składników ani nie wlewaj płynów o temperaturze powyżej 
80°C, gdyż może to uszkodzić elementy urządzenia. 

 Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, które znajdują się w zestawie. Użycie innych 
akcesoriów może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub ciała użytkownika. 

 Zawsze stawiaj urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni. 

 Nigdy nie stawiaj urządzenia ani jego akcesoriów na gorących powierzchniach, takich 
jak kuchenki, płyty grzejne, piekarniki. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła  
i otwartego ognia. 

 Bloku silnika z przewodem zasilającym nie wolno zanurzać w wodzie ani myć wodą 
lub innymi płynami. Nie wolno myć go w zmywarce do naczyń. 

 Urządzenie może pracować bez przerwy przez maksymalnie dwie minuty. Po tym 
czasie należy pozostawić urządzenie przez pięć minut, aby ostygło. Po ostygnięciu można 
użyć go ponownie. 

 Nie wkładaj do urządzenia ostrych sztućców i innych przedmiotów podczas pracy. 
 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
Należy wyjąć z opakowania wszystkie elementy zestawu i usunąć wszelkie folie 
ochronne i inne zabezpieczenia elementów. Włóż je do opakowania głównego lub 
zutylizuj zgodnie z przepisami. 
Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.  
Wstępne czyszczenie ma na celu usunięcie wszelkiego typu zanieczyszczeń i warstw 
ochronnych, które mogą znajdować się na elementach zestawu. 
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WYCISKANIE SOKU 
Urządzenie posiada stożki wyciskające w dwóch rozmiarach 
– małym oraz dużym. Mały stożek służy do wyciskania 
mniejszych owoców (np. cytryny, limonki), natomiast duży do 
większych (np. pomarańcze, grejpfruty). Duży stożek do 
wyciskania można stosować jedynie po nałożeniu go na mały. 
 
Pojemnik na sok wyposażony jest w ruchomą rynienkę, którą 
można podnosić i opuszczać. Jeśli podczas pracy urządzenia 
rynienka jest podniesiona, to sok pozostanie w pojemniku. 
Natomiast gdy zostanie opuszczona sok będzie mógł od razu 
w czasie wyciskania napełniać szklankę lub inny pojemnik 
podstawiony po rynienkę. Po zakończeniu pracy wyciskarki 
unieś rynienkę w pojemniku aby uniknąć skapywania z niej 
resztek soku. 
 
Przystąp do montażu elementów urządzenia łącząc je 
w sposób przedstawiony na ilustracji obok, postępując od 
dołu. Pamiętaj o doborze odpowiedniego stożka 
wyciskającego oraz ustaw rynienkę pojemnika na sok 
w pożądanej pozycji. Całkowicie rozwiń przewód zasilający 
i podłącz do sieci elektrycznej. Przetnij owoce na pół i każdą 
z połówek po kolei dociśnij lekko do stożka wyciskającego – urządzenie włączy się pod 
wpływem tego nacisku. Usunięcie nacisku na stożek spowoduje wyłączenie silnika 
wyciskarki. 
 

 Aby uzyskać jak największe ilości soku dociśnij owoc do stożka kilkukrotnie zamiast 
dociskać go cały czas. 

 Po użyciu odłącz przewód zasilający z gniazdka sieciowego i unieś rynienkę 
w pojemniku na sok 
 

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA 

 Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi 
czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę. 

 Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone  
i odłączone od zasilania. 
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 Do mycia nie wolno używać narzędzi z ostrymi krawędziami, myjek z ostrymi 
powierzchniami, ani płynów z materiałami ściernymi. 

 Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu. 

 Niedopuszczalne jest czyszczenie podstawy z silnikiem jakimikolwiek płynami,  
a także w zmywarce. 

 Akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce. 
 

Blok silnika można czyścić wyłącznie za pomocą suchej ściereczki lub papierowych 
ręczników. Zarówno pojemnik, stożki wyciskające, sitko filtrujące i pokrywę można 
myć w wodzie z nieinwazyjnymi, nieskoncentrowanymi i nierysującymi powierzchni 
detergentami.  
Po wysuszeniu wszystkich elementów należy je precyzyjnie włożyć na miejsce.  
Następnie należy dokładnie wysuszyć powierzchnię akcesoriów ręcznikiem 
papierowym lub tekstylnym i/lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia  
w przewiewnym miejscu. 
 

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 

Urządzenie nie 
włącza się 

Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona do 
sprawnego gniazdka zasilającego. 
Sprawdź, czy stożek miksujący jest poprawnie osadzony na 
trzpieniu napędzającym. 

Stożek wyciskający 
obraca się zbyt 

wolno lub w ogóle 
się nie obraca 

Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. 
Sprawdź, czy w urządzeniu nie znajdują się ciała obce. 
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na stożek. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta. 
 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego wyczyszczeniu 
i osuszeniu wszystkich jego elementów przechowuj całość w suchym pomieszczeniu 
z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym 
opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych. 
 

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
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TRANSPORT URZĄDZENIA 
Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu 
nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi 
przenosić urządzenie jedynie po jego wyłączeniu. Nie narażaj urządzenia na wysokie 
temperatury i wilgoć. 
 

12. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt (blok silnika) ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. 
Gwarancją producenta nie są objęte materiały podlegające normalnemu zużyciu 
(gumowe stopki). W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. 
Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdy jest dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu. 
 

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA 
Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny  
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw 
tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 

14. PRODUCENT 

mPTech Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@mptech.eu 
Wyprodukowano w Chinach 

Numer partii: 202101
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Citrus juicer 

Model: AK-1312 
Lot number: 202101 
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1. INTRODUCTION 
Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a 
great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the 
product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual to 
be able to refer to it while using the product. Please share it with or read it to 
people who will be using the device. 
 

2. INTENDED USE 
The device is intended solely for preparing citrus juice The device is designed 
for household use. Cannot be used commercially or industrially. The 
manufacturer is not liable for damage resulting from improper use or use of 
the device contrary to the instructions in the operating manual. 
 

3. TECHNICAL DATA  
Name CITRUS JUICER 
Model AK-1312 
Lot number 202101 
Power 60 W 
Power supply 220-240 V~ 50/60 Hz 
Head material Plastic ABS without BPA 
Head rotation 140 rpm 
Additional Two juicing cones included, non-slip feet, drip 

protection, stainless steel housing, power cord 90 cm 
length  

 

 
4. PRINCIPLES OF SAFE USE 

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or 
illegal. 

 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION! 
 

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved. Cleaning and user 
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maintenance shall not be made by children unless they are 
aged from 8 years and above and supervised. Keep the 
appliance and its cord out of reach of children aged less than 
8 years. 

2. Appliances can be used by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved. 

3. Children shall not play with the appliance. 
4. Before replacing elements of the device or approaching 

moving parts during use, cleaning and maintenance, turn off 
the equipment and disconnect from the power supply. 

5. Cleaning and maintenance may only be performed by adults 
who are familiar with the warnings and cleaning and 
maintenance instructions described in section "9. CLEANING 
AND MAINTENANCE". 

6. Be careful when removing the squeeze cone, filter strainer 
and juice container after using the machine, as the remaining 
pieces of fruit may leak out or spill, getting dirty or damaging 
the equipment around. 

7. Do not exceed two minutes of continuous operation. Wait for 
five minutes between cycles for the engine to cool down. 

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard. 

9. Do not use accessories other than those supplied with the 
appliance. 
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10. WARNING: Potential injury from misuse.  
11. Always disconnect the appliance from the supply if it is left 

unattended and before assembling, disassembling or 
cleaning. 

 
DANGER OF ELECTRIC SHOCK DUE TO MOISTURE 

Do not immerse the engine block, power cord or plug in water or other liquids. 
Protected them from splashing or dripping water. Avoid using the device in 
environments with high humidity like steamy kitchens. If moisture enters the 
engine block, the unit may be damaged or, in extreme cases, may cause 
electric shock. Keep your hands dry when operating the device. If liquid enters 
the engine block or falls into water, immediately unplug the power plug from 
the socket, dry the device and have the unit serviced by a service technician 
and checked for safety. 
 

HAZARDS DUE TO ELECTRICAL SHOCK 
The power plug may only be plugged into the power outlet after the unit has 
been fully assembled and the container and mixing cap have been checked for 
leaks. The mains plug must be connected to a properly installed, easily 
accessible mains socket, the voltage of which is in accordance with the 
parameters given on the appliance's rating plate. 
Make sure that the power cord is not exposed to any damage, whether 
mechanical (cutting, crushing, breaking, abrasion, etc.) or thermal (high or 
extremely low temperature), and that it is not exposed to accidental pulling 
during operation. The unit is completely disconnected from the power supply 
when the mains plug is removed from the mains socket. Disconnect the power 
plug from the power outlet by holding the plug, not the cable. We recommend 
that you disconnect the unit from the power supply during a storm by 
unplugging it from the wall outlet. 
 

—DO NOT RISK— 
Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical 
equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Do 
not switch on or use the device close to flammable materials. Keep the device 
out of the reach of children and pets. 
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SURROUNDINGS 
The device is designed for home use and should be placed on flat surfaces - 
stone worktops, tables, etc. Keep children and pets away from the unit when it 
is in operation, as the power cord may cause tripping, tipping over or other 
injuries. 

QUALIFIED SERVICE 
Do not use the unit if there is visible damage to the unit itself or to the power 
cord. This product (including the power cord) may only be repaired by qualified 
service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. 
Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage 
and warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused 
by unauthorized modifications to the equipment made by the user. 
 

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 

This symbol indicates that the package contains a user manual that 
should be read before use. 

 
Suitable for use with food. 

 

The mark placed on the product indicates that the product complies 
with the basic requirements and other provisions of the so-called 
"Directive of  the 'New Approach' Directive of the European Union. 

 
For indoor use. 

 

Symbol for corrugated cardboard (packaging material). 

 

 This symbol indicates a Class II device with double insulation. This 
class of devices is characterized by reinforced insulation providing 
protection against direct and indirect contact. Besides basic 
insulation, additional insulation is also used. 

 

The packaging of the device can be recycled in accordance with local 
regulations.  

 
The packaging elements should be disposed of in appropriate 
containers. 
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Marking of the container into which the foil should be thrown - 
plastic/metal. 

 
The marking of the container into which the cardboard box - paper 
should be discarded. 

 

The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance 
with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and 
electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - 
WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of 
or dumped with other household waste after a period of use.  The 
user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment 
by delivering it to designated recycling point in which dangerous 
waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated 
locations, and the actual process of their recovery contribute to the 
protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and 
electronic equipment is beneficial to human health and environment. 
To obtain information on where and how to dispose of used electrical 
and electronic equipment in an environmentally friendly manner user 
should contact their local government office, the waste collection 
point, or point of sale, where the equipment was purchased. 

 
6. CONTENTS OF THE SET 

After unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is 
working properly. Included in the set: 

1. Engine block 
2. Cover 
3. Juicing cones (2 pcs) 
4. Filtering sieve 
5. Juice container 
6. Motor shaft 
7. User manual 

 
If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. 
We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging 
away from children - risk of swallowing and/or suffocation. 

 
You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or download 
it from the web address below: 

https://mptech.eu/qr/hoffen 

https://mptech.eu/qr/hoffen
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7. CONSTRUCTION 
THE GENERAL APPEARANCE OF THE DEVICE 

 

Cover 

Filtering sieve 

Juice container 

Motor shaft 

Engine block 

Juicing cones Juicing cones 
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8. USE 

 Before replacing elements of the device or approaching moving parts during use, turn 
off the equipment and disconnect from the power supply. 

 Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components. Do not apply 
much pressure, as this may block the engine. 

 Before and after work, check each component for signs of damage. Damaged 
components must not be used, as this may cause damage to the user's body. 

 Do not put ingredients or pour liquids into the container with a temperature above 
80°C, as this may damage the device components. 

 Use only the original accessories included in the package. Use of other accessories 
may result in damage to the device or the user's body. 

 Always place the appliance on a stable and flat surface. 

 Never place the device or its accessories on hot surfaces such as cookers, hobs, 
ovens. Do not use the device near heat sources or embers. 

 Do not immerse the motor block with the power cord in water or wash it with water 
or other liquids. Do not wash it in a dishwasher. 

 The device can operate continuously for up to two minutes. After this time, leave the 
unit to cool down for a five minutes. Once it has cooled down, it can be used again. 

 Do not put sharp cutlery or other objects into the device while working. 
 
BEFORE THE FIRST USE 
Remove all the elements of the set from the packaging and remove all protective foils 
and other protection of the elements. Put them back in the packaging or dispose of 
them according to the regulations. 
Clean the device as described in the chapter "CLEANING AND MAINTENANCE".  
Pre-cleaning is intended to remove all types of contaminants and protective layers that 
may be present on the elements of the set. 
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JUICE SQUEEZING 
The device has two sizes of juicing cones - small and large. A 
small cone is used to squeeze out smaller fruit (e.g. lemons, 
limes), while a large cone is used for larger fruit (e.g. oranges, 
grapefruits). The large juicing cone can only be used after 
applying it on a small one.    
 
The juice container is equipped with a movable drain that can 
be raised and lowered. If the drain is raised during operation, 
the juice will remain in the container. When it is lowered, 
however, it will be able to fill a glass or other container placed 
beneath during squeezing. When the juicing is finished, lift the 
drain in the container to avoid dripping the juice. 
 
Start the assembly of the device elements by connecting them 
as shown in the picture opposite, proceeding from the bottom.  
Remember to choose the right juicing cone and place the juice 
container drain in the desired position. Completely unfold the 
power cord and connect to the mains. Cut the fruit in half and 
press lightly on the juicing cone each half in turn - the device 
will switch on under this pressure. If the pressure on the cone 
is removed, the juicer motor switches off. 
 

 To get as much juice as possible, press the fruit into the cone several times instead 
of pressing it all the time. 

 After use, unplug the power cord from the mains socket and lift the drain of the juice 
container. 
 

9. CLEANING AND MAINTENANCE 
CLEANING OF THE EQUIPMENT COMPONENTS 

 Regular and proper cleaning and maintenance will ensure a long service life and 
trouble-free operation of the equipment. 

 Cleaning and maintenance may only be carried out when the appliance is switched 
off and unplugged. 

 Do not use sharp-edged tools, sharp-edged cleaners or abrasive fluids for cleaning. 

 Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components. 
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 It is forbidden to clean the base with the motor using liquids of any type or in the 
dishwasher. 

 Accessories are not dishwasher safe. 
 

The engine block can only be cleaned with a dry cloth or paper towel. The container, 
juicing cones, filtering sieve can be washed in water with non-invasive, 
non-concentrated and non-abrasive detergents.  
After all the elements have dried, they must be inserted precisely into place.  
The surface of the accessories should then be thoroughly dried with a paper towel or 
textile towel and/or left to dry completely in a well-ventilated place. 
 

10. TROUBLESHOOTING 
In case of any problems with the device, please refer to the following tips. 

The device does not 
switch on  

Check that the power plug is plugged into an efficient power 
outlet. 
Check that the mixing cone is correctly seated on the motor 
shaft. 

The juicing cone 
rotates too slowly or 
does not rotate at all. 

Switch off the device immediately and unplug it. 
Check the device for foreign objects. 
Do not put too much pressure on the cone. 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 
 

STORAGE OF EQUIPMENT 
If you are not going to use the device for a long time, after cleaning and drying its parts, 
store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the 
device in its original packaging, away from children and pets. 
 

TRANSPORT OF THE DEVICE 
It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the 
unit to excessive vibration or shock during transportation. When handling, only carry 
the unit after it has been switched off, holding it securely by the housing. Do not expose 
the device to high temperatures or moisture. 
 

12. WARRANTY AND SERVICE 
The product (engine block) is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the 
product. The manufacturer's warranty does not cover materials subject to normal wear 
(rubber feet). In case of a defect, the product should be returned to the shop where it 
was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be 
complete and preferably delivered in its original packaging. 

11. STORAGE AND TRANSPORT 
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13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE NEW APPROACH DIRECTIVES 
mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all 
relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the 
European Union. 

 

14. MANUFACTURER 

mPTech Sp. z o.o. 
Nowogrodzka 31 
00-511 Warsaw 

Poland 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@mptech.eu 

Manufactured in China 
Lot number: 202101

 


