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• Instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym 
miejscu, a przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy 
przeczytać „Ważne środki ostrożności”.

• Produkt jest przeznaczony do użytku domowego; zabrania 
się użytkowania produktu w warunkach komercyjnych i 
przemysłowych.

Model
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Poniższe informacje należy przeczytać w pierwszej kolejności

Przed użyciem prasy do oleju Sana należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Jest to ważne dla bezpieczeństwa użytkownika, prawidłowej pracy urządzenia i 
uniknięcia uszkodzenia prasy.

Prasa do oleju Sana nie jest urządzeniem samodzielnym. Przeznaczona jest jako przystawka do 
konkretnych wyciskarek ślimakowych. Lista odpowiednich modeli znajduje się na str. 6 niniejszej 
instrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Podłączenie 
wyciskarki do niezatwierdzonej wyciskarki może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie 
urządzenia i nie jest objęte gwarancją.

Prasy do oleju Sana można używać do tłoczenia oleju tylko z rodzajów nasion i 
orzechów wymienionych w niniejszej instrukcji. Próby tłoczenia oleju z materiałów 
innych niż wymienione w tej instrukcji mogą prowadzić do awarii urządzenia i nie 
są objęte gwarancją.

Podczas pracy korpus prasy, a w szczególności przednia nakrętka, znacznie się 
nagrzewa. Dotykanie tych części gołymi rękami może spowodować oparzenia! 
Należy zachować szczególną ostrożność i zawsze używać dołączonej silikonowej 
rękawicy ochronnej.

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika nie należy eksploatować 
prasy do oleju dłużej niż 30 minut. Po tym czasie należy wyłączyć urządzenie i 
pozostawić je na minimum 2 godziny.

Większość części prasy do oleju Sana wykonana jest ze stali nierdzewnej, co 
sprawia, że jest ona stosunkowo ciężka. Upuszczenie urządzenia może spowodować 
poważne uszkodzenia lub obrażenia ciała. Należy zachować ostrożność podczas 
obchodzenia się z urządzeniem.

Przed pierwszym użyciem i zawsze bezpośrednio po każdym użyciu należy umyć 
wszystkie części prasy do oleju Sana (z wyjątkiem modułu mocującego). Należy 
postępować zgodnie z instrukcjami na str. 15.

Aby zapewnić najwyższą jakość prasy do oleju Sana, każdy egzemplarz jest 
testowany po wyprodukowaniu. Z tego powodu w urządzeniu mogą znajdować się 
śladowe ilości nasion.
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Poniższe informacje należy przeczytać w pierwszej kolejności WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące 
użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

• Stosowanie przystawek niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

• Przed rozpoczęciem tłoczenia oleju należy zawsze dobrać odpowiednią wielkość pier-
ścienia regulacyjnego w zależności od rodzaju nasion. Należy postępować zgodnie z 
instrukcjami na str. 8. Użycie niewłaściwego pierścienia regulacyjnego może doprowa-
dzić do awarii urządzenia.

• Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że prasa do oleju Sana została prawidłowo 
zmontowana.

• Należy uważać, aby nie wkładać palców ani innych przedmiotów w otwory urządzenia. 
Nie należy używać przyborów kuchennych (np. łyżki, widelca, noża itp.) jako popy-
chacza. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. 
Jeśli materiał utknie wewnątrz i zablokuje prasę, należy wyłączyć silnik i rozmontować 
prasę, aby usunąć blokadę.

• Przed przystąpieniem do demontażu lub wymiany akcesoriów należy wyłączyć silnik i 
odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

• Nigdy nie należy używać młotka ani innych podobnych narzędzi podczas demontażu 
prasy. Może to spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

• W przypadku wystąpienia problemu z prasą należy zawsze zapoznać się z „Przewod-
nikiem rozwiązywania problemów” w niniejszej instrukcji (str. 16-18). Jeśli opisane tam 
rozwiązania nie rozwiążą problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nigdy 
nie należy próbować naprawiać prasy do oleju Sana we własnym zakresie lub w nie-
autoryzowanym serwisie.

• Nie należy używać prasy do oleju Sana, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona bądź 
jeśli silnik wyciskarki nie działa prawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

• Prasa do oleju Sana jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie należy 
używać jej do żadnych celów niezgodnych z przeznaczeniem.
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DANE TECHNICZNE

WYKAZ CZĘŚCI 

Części i akcesoria w pudełku:

Nazwa produktu: Prasa do oleju Sana 
Model: 702 
Gwarancja: ślimak i pierścienie regulacyjne – 2 lata 
 ciężar inne elementy – 5 lat 
Waga: 2 kg 
Wymiary: 16,5 cm (długość) x ok. 19,5 cm (wysokość) x 7 cm (średnica)

1. przednia nakrętka  1 szt.
2. ślimak  1 szt.
3. tuba robocza 1 szt.
4. moduł mocujący 1 szt.
5. tuba wsadowa  1 szt.
6. lejek  1 szt.
7. pierścienie regulacyjne  2 szt.

8. metalowa przetyczka  1 szt.
9. szczoteczka do czyszczenia  

1 szt.
10. filtr siatkowy  1 szt.
11. rękawica ochronna  1 szt.
12. dzbanek na olej  1 szt.

2

5

3 41

7

6

8

9

12

10

11
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WYCISKARKI KOMPATYBILNE Z PRASĄ DO OLEJU SANA

Prasa do oleju Sana jest przeznaczona jako przystawka do następujących mo-
deli wyciskarek:
• Sana 707

• Sana 727 Supreme

• Sana 606

• Vidia SJ001

• Vidia SJ002

• Oscar DA-1000

• Oscar DA-1200

• Omega 8006 (8226)

• Omega 8004 (8224)

Nie należy używać prasy do oleju Sana z innymi 
urządzeniami, które nie zostały wymienione 
na powyższej liście. Może to spowodować 
uszkodzenie obu urządzeń.

Orzechy i nasiona nadające się do obróbki

Prasa do oleju Sana może wytłaczać olej z następujących nasion i orzechów:

• siemię lniane

• sezam

• słonecznik

• dynia

• rzepak

• wiesiołek 

• konopie

• czarnuszka

• mak

• wiórki kokosowe

• migdały 

• orzechy włoskie

• orzechy laskowe

• orzeszki ziemne

• orzeszki piniowe

• orzechy nerkowca

• orzechy brazylijskie

• pistacje

• orzechy makadamia
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WYBÓR NASION

• Zawsze należy pamiętać, że ilość i jakość wydobytego oleju zależy w dużej mierze od 
jakości użytych materiałów. Nasiona niskiej jakości mają mniejszą zawartość oleju i 
będą miały mniejszą wydajność olejową.

• Należy szukać nasion o wysokiej zawartości oleju. Siemię lniane uprawia się w wielu 
odmianach. Rodzaje uprawiane z przeznaczeniem na błonnik nie mają zazwyczaj 
dużej zawartości oleju.

• Żadna prasa do oleju nie jest w stanie wytłoczyć oleju z suchych nasion – jeśli 
są one stare, nieświeże lub zwietrzałe. Należy szukać świeżych nasion, które były 
przechowywane w odpowiednich warunkach przez jak najkrótszy czas.

• Zaczynając swoją przygodę z domowym tłoczeniem oleju, warto kupić nasiona z 
kilku różnych sklepów, aby wypróbować ich jakość i zawartość oleju. W ten sposób 
można znaleźć najlepsze źródło najwyższej jakości nasion.

• Należy sprawdzić wygląd nasion. Trzeba upewnić się, że nie są zepsute. Należy 
sprawdzić nasiona pod kątem obecności przebarwień lub szkodników, takich jak 
owady lub mole.

• Należy pamiętać, że olej tłoczony podczas pracy prasy odgrywa ważną rolę w jej 
prawidłowym działaniu. Smaruje on ślimak, chłodzi go i zmniejsza tarcie. Przy obróbce 
nasion o zbyt niskiej zawartości oleju może dojść do zablokowania ślimaka.

• Niektóre nasiona i orzechy wymagają przed obróbką wstępnego rozdrobnienia. 
Można to zrobić nożem, blenderem lub specjalnym rozdrabniaczem. Należy jednak 
pamiętać, aby nie rozgniatać nasion zbyt drobno. Kawałki nie powinny być mniejsze 
niż siemię lniane ani większe niż pestka słonecznika.
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WYBÓR PIERŚCIENIA REGULACYJNEGO

siemię lniane 1
sezam 1
słonecznik 1
dynia 1
rzepak 1
mak 1
czarnuszka 1-2
orzechy nerkowca  1-2
wiesiołek 2
konopie  2

wiórki kokosowe 2
migdały 2 
orzechy włoskie 2
orzechy laskowe 2
orzeszki ziemne 2
orzeszki piniowe 2
orzechy brazylijskie 2
pistacje 2
orzechy makadamia 2

Produkt Produkt 

Należy pamiętać, że czasami trzeba będzie użyć innego pierścienia niż 
zalecany powyżej. Na przykład jeśli nasiona są zbyt suche, może być konieczne 
użycie mniejszego pierścienia (o niższym numerze). Z kolei jeśli dochodzi do 
zablokowania urządzenia, należy zastosować większy pierścień (o wyższym 
numerze).

nr 
pierścienia

nr 
pierścienia
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Te nasiona i orzechy należy w celu odpowiedniego wytłoczenia rozdrobnić
do mniejszego rozmiaru. Kawałki powinny być większe niż siemię lniane lub sezam, 
ale mniejsze niż pestka słonecznika. Można to zrobić nożem, blenderem lub 
rozdrabniaczem do warzyw.

W przypadku wszystkich nasion i orzechów najlepiej jest zawsze zaczynać od małych 
ilości i podawać je wolno. Szczególnej ostrożności wymaga jednak kokos. Należy 
go podawać do prasy do oleju Sana bardzo ostrożnie i małymi porcjami (szczypta 
na raz). W przypadku włożenia do prasy większej ilości wiórków kokosowych, mogą 
one spowodować zablokowanie i uszkodzenie części. Aby tego uniknąć, należy 
wkładać niewielką ilość na raz. Jeśli problem nadal występuje, patrz „Przewodnik 
rozwiązywania problemów” na str. 18. (Problem 7).

PRODUKTY WYMAGAJĄCE ROZDROBNIENIA PRZED OBRÓBKĄ:

PRODUKTY WYMAGAJĄCE BARDZO WOLNEGO PODAWANIA W MAŁYCH ILOŚCIACH:

• dynia
• orzechy włoskie
• orzechy laskowe
• migdały

• orzeszki ziemne
• orzechy nerkowca
• orzechy brazylijskie
• orzechy makadamia.

• wiórki kokosowe

Nasion i orzechów nie należy blendować do konsystencji proszku. Spowoduje to 
słabą wydajność i może doprowadzić do zablokowania prasy do oleju.

PRZYGOTOWANIE NASION I ORZECHÓW

NASIONA WYMAGAJĄCE ŁUSKANIA:

• dynia
• słonecznik
• orzechy włoskie

• orzechy laskowe
• orzeszki ziemne

Prasa do oleju Sana tłoczy tylko z łuskanych nasion i orzechów.
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INSTRUKCJA MONTAŻU

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

Umieścić moduł roboczy w module 
mocującym, tak aby ich otwory nachodziły 
na siebie.

Włożyć tubę wsadową do nachodzących 
na siebie otworów w obu modułach. Znaki 
na module mocującym i tubie wsadowej 
powinny być ustawione równo względem 
siebie.

Włożyć ślimak do modułu roboczego. 
Wsunąć ślimak do końca, aż jego koniec 
nie będzie wystawał z przodu modułu 
roboczego.

W zależności od tego, jakie nasiona lub 
orzechy będą poddawane obróbce, należy 
wybrać odpowiedni pierścień regulacyjny. 
Należy zapoznać się z instrukcjami 
podanymi na str. 8. Włożyć pierścień 
regulacyjny do przedniej nakrętki.

Założyć przednią nakrętkę na moduł 
roboczy i kilkakrotnie przekręcić ją w prawo, 
do całkowitego dokręcenia. Nie należy 
używać nadmiernej siły. Nie należy używać 
do tego celu metalowej przetyczki.
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ETAP 6

ETAP 7

ETAP 8

ETAP 9

Zmontowaną prasę do oleju należy 
przymocować do podstawy wyciskarki 
z silnikiem, tak jak mocuje się moduł do 
wyciskania soku. Przekręcić zatrzask 
blokujący w prawo w położenie „Close”.

Założyć lejek na tubę wsadową.

Ustawić dzbanek na olej z filtrem siatkowym 
pod modułem roboczym.

Ustawić pojemnik na łuski pod otworem w 
przedniej nakrętce.

PRZESTROGA: Obróbka nasion z niewłaściwym 
pierścieniem regulacyjnym może spowodować 
uzyskanie małej ilości oleju lub zablokowanie 
urządzenia.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

Przygotować nasiona lub orzechy, które mają 
zostać poddane obróbce. Należy pamiętać, że 
niektóre z nich (np. pestki dyni, orzechy) wymagają 
rozdrobnienia do mniejszych rozmiarów przed 
włożeniem do prasy do oleju. Patrz instrukcje 
podane na str. 6.

Podłączyć przewód zasilający. Nacisnąć 
przycisk „ON” na podstawie z silnikiem, aby 
uruchomić silnik.

Nasiona lub orzechy wsypać do lejka. Po kilku 
sekundach powinien zacząć kapać olej. Na 
samym początku obróbki nasiona mogą nie 
być do końca rozdrobnione – jest to normalne 
zjawisko. Ciśnienie w prasie musi wzrosnąć, aby 
można było wytłoczyć olej.

Rowki na module roboczym (którymi 
wypływa olej) mogą od czasu do czasu 
wymagać przeczyszczenia. W tym celu 
wystarczy kilka razy przeczyścić je 
szczoteczką do czyszczenia w trakcie pracy 
urządzenia.

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju i jakości produktu, ilość 
wytłoczonego oleju i szybkość tłoczenia mogą się różnić. 
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NIE POPYCHAĆ Zawsze podawać produkty powoli. Nie należy ich popychać. Nigdy 
nie należy wciskać produktów do tuby wsadowej popychaczem ani żadnym innym 
przedmiotem.

MAKS. 30 MIN Należy pamiętać, że moduł silnika nie może pracować bez przerwy 
dłużej niż 30 minut. Nie wolno nigdy dopuszczać, aby pracował dłużej. Po 30 
minutach ciągłego użytkowania należy zatrzymać urządzenie i pozostawić je do 
ostygnięcia na około 2 godziny.

OSTROŻNIE Podczas pracy moduł roboczy i przednia nakrętka prasy do oleju na-
grzewają się do wysokich temperatur. Nie należy nigdy dotykać ich gołymi rękami. 
Należy zawsze używać dołączonej silikonowej rękawicy ochronnej.
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INSTRUKCJA DEMONTAŻU

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 6

ETAP 7

ETAP 8

ETAP 9

ETAP 10

ETAP 3

ETAP 5

ETAP 4

Poczekać, aż prasa do oleju zakończy 
obróbkę produktów, co nastąpi, gdy olej 
przestanie kapać, a lejek będzie pusty.

Wyłączyć silnik naciskając przełącznik 
„OFF” i poczekać do całkowitego 
zatrzymania urządzenia.

Wyłączyć silnik ponownie naciskając przełącznik 
„OFF”. Poczekać, aż urządzenie się zatrzyma, a 
następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „REV” 
przez 3-4 sekundy. Pomoże to w wyjęciu ślimaka.

Odłączyć przewód zasilający od 
gniazdka.

Wyjąć lejek i tubę wsadową.

Przestroga! Po założeniu rękawicy 
ochronne należy wyjąć ślimak i moduł 
roboczy z modułu mocującego.

Przekręcić zatrzask blokujący silnika w 
położenie „Open” i zdjąć moduł mocujący.

Przełożyć metalową przetyczkę przez 
otwory w przedniej nakrętce i obrócić 
w prawo. Spowoduje to poluzowanie 
przedniej nakrętki.

Ponownie włączyć silnik na 4-5 sekund w 
celu usunięcia łusek znajdujących się we 
wnętrzu modułu roboczego.

Przestroga! Przednia nakrętka nagrzewa 
się do wysokich temperatur. Do odkręcenia 
jej od modułu roboczego należy użyć 
rękawicy ochronnej.
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NIGDY NIE MYĆ MODUŁU MOCUJĄCEGO Moduł mocujący prasy do oleju nie 
może ulec zamoczeniu. Nigdy nie należy wkładać go do wody ani spryskiwać go 
wodą. Woda może spowodować rdzewienie łożyska znajdującego się w module 
mocującym.

NIE UDERZAĆ Nie należy uderzać w części młotkiem ani innymi twardymi narzę-
dziami. Może to spowodować odkształcenie lub uszkodzenie prasy do oleju.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

• Czyszczenie części prasy do oleju należy przeprowadzać bezpośrednio po każdym 
użyciu, gdy pozostałości oleju i wytłoczyny nasion są jeszcze świeże i łatwe w czysz-
czeniu. 

• Następujące części należy myć w ciepłej wodzie z mydłem: ślimak, przednia nakrętka, 
moduł roboczy, tuba wsadowa, lejek, pierścienie regulacyjne i dzbanek na olej. 
Używać płynu do mycia naczyń lub innego delikatnego środka czyszczącego. Wytrzeć 
części do sucha miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym.

• Należy pamiętać, aby nigdy nie myć modułu mocującego prasy. Moduł mocujący 
prasy do oleju nie może ulec zamoczeniu. Nigdy nie należy wkładać go do wody ani 
spryskiwać go wodą. Woda może spowodować rdzewienie łożyska znajdującego się 
w module mocującym.

UWAGA! Nie należy montować części prasy do 
oleju Sana, jeśli są mokre. Przed MONTAŻEM I 
OBSŁUGĄ PRASY DO OLEJU należy odczekać, 
aż części całkowicie wyschną.
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PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM 1

PROBLEM 2

1. Czy rowki na module roboczym są drożne? Od czasu do czasu może być konieczne 
przeczyszczenie rowków podczas procesu tłoczenia oleju. W tym celu do zestawu 
prasy do oleju Sana dołączona jest specjalna szczoteczka do czyszczenia. W 
przypadku zaobserwowania, że olej spływa wolniej niż wcześniej lub nie spływa w 
ogóle, należy przeczyścić rowki dołączoną szczoteczką.

2. Należy pamiętać, że niektóre nasiona, zwłaszcza orzechy lub suszone wiórki 
kokosowe, podczas tłoczenia dają niewielką ilość oleju. Jest to normalne, ponieważ 
tego typu materiały są znacznie mniej oleiste niż takie produkty jak siemię lniane czy 
sezam (dobrej jakości). 

3. Być może nasiona, z których tłoczony jest olej są zbyt stare i suche w środku (w ich 
wnętrzu pozostało bardzo mało oleju). Warto kupować nasiona w różnych miejscach, 
żeby znaleźć dobre źródło. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na str. 7.

1. Sprawdzić, czy do obróbki danego rodzaju nasion lub orzechów zastosowano 
odpowiedni pierścień regulacyjny. Do każdego rodzaju orzechów lub nasion zalecany 
jest określony pierścień regulacyjny - szczegóły podano na str. 7.

2. Sprawdzić, czy prasa do oleju została prawidłowo zmontowana. W razie wątpliwości 
zdemontować urządzenie i ponownie je zmontować, postępując dokładnie według 
instrukcji ze str. 9.

3. Jeśli urządzenie zostało prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcją, a olej nadal nie 
spływa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że materiał poddawany tłoczeniu jest zbyt 
suchy w środku. Niestety zawsze istnieje ryzyko, że kupione w sklepie nasiona będą 
niskiej jakości. Nie należy się tym zniechęcać. Warto kupować materiały w różnych 
miejscach, aż uda się znaleźć dobre źródło. Szczegółowe informacje na ten temat 
znajdują się na str. 6.

4. Od czasu do czasu może być konieczne przeczyszczenie rowków podczas procesu 
tłoczenia oleju. W tym celu do zestawu dołączona jest specjalna szczoteczka do 
czyszczenia. W przypadku zaobserwowania, że olej spływa wolniej niż wcześniej lub 
nie spływa w ogóle, należy przeczyścić rowki szczoteczką.

Olej spływa bardzo wolno lub nie spływa w ogóle.

Olej nie spływa, mimo że nasiona prasa odbiera nasiona i poddaje 
je obróbce. Wytłoczyny wydobywają się z prasy przez przednią 
nakrętkę tak jak powinny.
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PROBLEM 3

PROBLEM 4

PROBLEM 5

1. W przypadku pestek dyni lub orzechów być może produkty nie zostały wystarczająco 
rozkruszone lub większy kawałek zablokował prasę. Przełączyć silnik w tryb pracy 
wstecznej na 2-3 sekundy. Poczekać aż do usłyszenia, że silnik się zatrzymał, 
a następnie włączyć go ponownie i sprawdzić, czy problem został rozwiązany. 
Konieczne może być powtórzenie tej czynności 2-3 razy. Jeśli po wykonaniu tego 
kroku urządzenie nadal nie działa, należy zdemontować prasę i oczyścić ślimak oraz 
moduł roboczy z nasion i łusek. Ponownie zmontować prasę i upewnić się, że produkty 
zostały przygotowane do tłoczenia zgodnie z ze wskazówkami ze str. 9. Należy 
pamiętać, że niektóre materiały wymagają rozkruszenia lub usunięcia łusek.

1. Sprawdzić, czy zastosowano prawidłowy pierścień regulacyjny. Do każdego rodzaju 
nasion i orzechów, które można poddawać tłoczeniu w prasie do oleju Sana zalecany 
jest określony pierścień regulacyjny, którego należy używać podczas tłoczenia – 
więcej szczegółów podano na str. 8.

2. Sprawdzić, czy prasa została prawidłowo zmontowana. W razie wątpliwości należy 
zdemontować urządzenie, a następnie złożyć je z powrotem, postępując dokładnie 
według instrukcji ze str. 10.

1. Sprawdzić, czy ślimak został prawidłowo włożony do modułu roboczego i modułu 
mocującego. Przy prawidłowym montażu końcówka ślimaka powinna być w pełni 
umocowana w sześciokątnym gnieździe wyciskarki. Jeśli nie, należy zdemontować 
ślimak i ponownie go zmontować zgodnie z instrukcjami na str. 10-11.

Olej nie wypływa, nasiona nie trafiają do środka, a wytłaczane 
nasiona nie wydostają się z prasy.

Olej nie kapie, a wytłoczyny wydobywające się z przedniej nakrętki 
prasy nie są wystarczająco suche lub rozdrobnione.

Silnik działa, ale ślimak się nie obraca.
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PROBLEM 7

1. Jakie nasiona były poddawane obróbce w prasie do oleju, gdy silnik się zatrzymał? Jeśli 
tłoczono olej z wiórków kokosowych lub kwiatów kopru włoskiego, należy sprawdzić, 
czy do prasy nie włożono zbyt dużo nasion. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić, czy użyto 
właściwego pierścienia regulacyjnego. Wyżej wymienione rodzaje nasion należy tłoczyć 
wyłącznie przy użyciu pierścienia regulacyjnego nr 2. Ponadto nasiona należy wkładać do 
prasy powoli i bardzo małymi porcjami (więcej informacji na temat wymagań dotyczących 
poszczególnych nasion znajduje się na str. 9). W przypadku niezastosowania się do wyżej 
wymienionych wskazówek, należy zdemontować prasę do oleju Sana. Należy koniecznie 
wyczyścić wnętrze prasy, w szczególności ślimak i moduł roboczy. Po opróżnieniu prasy 
należy ją jeszcze raz zmontować z odpowiednim pierścieniem regulacyjnym. Należy 
pamiętać, aby wkładać nasiona powoli i małymi porcjami.

2. Możliwe jest, że jakiś mały przedmiot (np. kamień lub muszla) wpadł do prasy przez tubę 
wsadową. W celu sprawdzenia i usunięcia takich przedmiotów należy zdemontować prasę 
do oleju Sana i oczyścić ślimak, tubę wsadową oraz moduł roboczy. Ponownie zmontować 
prasę i sprawdzić, czy w nasionach nie ma żadnych ciał obcych. Należy pamiętać, że orzechy 
i nasiona można poddawać tłoczeniu dopiero po usunięciu łupin lub łusek (więcej informacji 
o nasionach podano na str. 9).

3. Sprawdzić, czy prasa do oleju została prawidłowo zmontowana. W razie wątpliwości należy 
ją zdemontować i zmontować ponownie zgodnie z instrukcjami na  
str. 10. 

4. Czy używany materiał na pewno nadaje się do tłoczenia w prasie do oleju Sana? Listę 
dopuszczalnych materiałów do tłoczenia oleju podano na str. 6. Nigdy nie należy wkładać do 
prasy materiałów, które nie znajdują się na tej liście.

5. Sprawdzić, czy silnik działa. Zdemontować prasę do oleju Sana z silnika, a następnie włączyć 
silnik. Jeśli silnik działa dobrze, oznacza to, że problem dotyczy prasy. Jeśli wystąpią proble-
my z silnikiem, może to oznaczać, że urządzenie uległo przegrzaniu lub działa nieprawidło-
wo. 

6. Być może doszło do przegrzania silnika i zadziałał termiczny wyłącznik bezpieczeństwa. 
Trzeba pamiętać, że silnik napędzający prasę do oleju może pracować nieprzerwanie przez 
maksymalnie 30 minut. Po upływie tego czasu urządzenie trzeba wyłączyć, aby mogło 
ostygnąć.

Silnik przestał pracować podczas tłoczenia oleju.

PROBLEM 6

1. Skrzypiący dźwięk jest normalnym zjawiskiem podczas tłoczenia siemienia lnianego. 
Powinno ustąpić po kilku minutach lub przy następnym tłoczeniu.

2. Może to być również spowodowane starymi lub nieświeżymi nasionami. Nasiona z czasem 
tracą zawartość oleju. Używane nasiona powinny być możliwie najwyższej jakości i jak 
najświeższe.

3. Jeśli skrzypienie nie ustąpi, należy sprawdzić, czy zastosowano właściwy pierścień 
regulacyjny. Instrukcje znajdują się na str. 8. Należy użyć innego pierścienia regulacyjnego i 
sprawdzić, czy rezultaty będą lepsze.

Podczas procesu tłoczenia oleju słychać głośne skrzypienie.
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• Olej należy przechowywać w butelkach z ciemnego lub bursztynowego szkła, które nie 
przepuszczają światła.

• Należy upewnić się, że butelka jest szczelnie zamknięta.
• Olej należy przechowywać w ciemnym, zacienionym miejscu z dala od bezpośredniego 

światła słonecznego.
• Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
• Olej można przechowywać w lodówce, ale nie w zamrażarce, ponieważ gęstnieje w 

niższych temperaturach.
• Na butelce należy umieścić etykietę z datą wytłoczenia oleju i okresem przydatności do 

spożycia.
• Olej należy przechowywać z dala od źródeł ciepła – wysoka temperatura niszczy niektóre 

składniki odżywcze. 
• Należy pamiętać, że oleje są łatwopalne i trzymać je z dala od kuchenki czy piekarnika.

• zdrowe ciasteczka i batoniki
• śniadaniowe płatki owsiane i muesli
• sałatki, chleby i ciasta
• zdrowa karma dla zwierząt domowych

PRZECHOWYWANIE OLEJU TŁOCZONEGO NA ZIMNO

SPOSÓB WYKORZYSTANIA ŁUSEK

Olej tłoczony na zimno najlepiej jest zużyć zaraz po wytłoczeniu – wtedy jego walory 
zdrowotne są największe. Prasa do oleju Sana pozwala wytłoczyć tylko taką ilość oleju, 
jaka jest potrzebna. Dla osób, które wolą jednak przechowywać olej, mamy kilka wska-
zówek, które pomogą zachować jego świeżość i walory zdrowotne:

Odpady powstające podczas tłoczenia oleju składają się z resztek nasion (łusek) bez 
oleju. Nie są one tak pełne składników odżywczych jak całe nasiona czy wytłoczony olej, 
ale nadal mają pewne walory. Zawierają dużo błonnika (który oczyszcza i wspomaga 
układ trawienny), a także te składniki odżywcze, które nie zostały wytłoczone wraz z 
olejem. Mogą być stosowane jako cenny składnik wielu potraw. Z pewnością można 
znaleźć dla nich ciekawe zastosowania. Oto kilka przykładów:
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WALORY ZDROWOTNE OLEJÓW 

Olej lniany

Olej sezamowy

• zapobieganie chorobom układu krążenia,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób 

mózgu, układu pokarmowego i nerwowego,
• pomoc w leczeniu niektórych chorób skóry (np.: 

toczeń i łuszczyca),

• wspieranie redukcji wagi,
• pomoc w spowolnieniu procesu starzenia się 

skóry i całego organizmu dzięki witaminie E.

• zapobieganie nowotworom,
• obniżenie ryzyka wystąpienia miażdżycy, zawałów 

serca i udarów mózgu,
• pomoc przy nadciśnieniu i wysokim poziomie 

cholesterolu,
• leczenie zaparć,
• profilaktyka osteoporozy,
• ogólny stan zdrowia skóry.

Olej lniany ceniony jest przede wszystkim ze względu 
na wysoką zawartość nienasyconego kwasu tłuszczo-
wego omega 3. Zawiera również duże ilości witaminy E, 
nazywanej „witaminą młodości”. 
Popularną metodą leczenia niektórych chorób jest specy-
ficzny rodzaj oleju lnianego o nazwie Budwig. Nazwano 
go na cześć dr. Johanny Budwig, autorki diety, w której 
wykorzystuje się specyficzną odmianę siemienia lnianego 
o szczególnie wysokiej zawartości nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych.
Regularne spożywanie oleju lnianego ma wiele pozytyw-
nych skutków, takich jak: 

Olej sezamowy jest dobrym źródłem nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych omega-6 i omega-9. Zawiera również 
znaczne ilości witamin i minerałów, w tym witaminę 
A, E i K, fosfor, cynk, żelazo, magnez, wapń i niektóre 
witaminy z grupy B. Spożywanie tego oleju jest zalecane 
w leczeniu wielu dolegliwości, jak również dla ogólnej 
poprawy stanu zdrowia. Oto niektóre walory zdrowotne 
oleju sezamowego:
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Olej słonecznikowy

Olej z pestek dyni

• podwyższony poziom cholesterolu,
• problemy z płodnością u mężczyzn,
• niska odporność,
• problemy skórne typowe dla cery mieszanej lub 

tłustej,
• skurcze łydek,
• bóle głowy,
• choroby jelit,
• zapalenie zatok.

• regulacja poziom cholesterolu,
• zapobieganie miażdżycy,
• zwalczanie pasożytów przewodu pokarmowego,
• leczenie trądziku i innych zmian skórnych,
• działanie antycellulitowe,
• wzmocnienie odporności,
• pomoc w leczeniu depresji i wahań nastroju.

Spożywanie oleju słonecznikowego pozyskiwanego z 
łuskanych nasion słonecznika zaleca się w przypadku 
niedoborów lub w celu czasowego zwiększenia poziomu 
witaminy E, beta karotenu lub kwasu tłuszczowego 
omega-6 w organizmie. Olej ten jest również 
doskonałym źródłem lecytyny i kwasu linolenowego. Olej 
ten jest stosowany w leczeniu wielu schorzeń, takich jak:

Olej z pestek dyni jest powszechnie ceniony przede 
wszystkim dlatego, że stanowi doskonałe źródło takich 
składników odżywczych jak witamina A, C, D, E, B1, B2, B6, 
potas, selen i cynk oraz fitosterole. Olej ten jest wysoce 
przyswajalnym źródłem cynku, dlatego zalecany jest 
przy schorzeniach prostaty i dróg moczowych. Ponadto 
regularne spożywanie oleju z pestek dyni zapewnia 
następujące korzyści:
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Olej rzepakowy

Olej makowy

• zapobiega chorobom serca i układu 
krążenia,

• reguluje poziom cholesterolu w diecie,
• pobudza metabolizm,

• zmniejsza objawy łuszczycy,
• pomaga w leczeniu zapalenia stawów,
• poprawia wygląd skóry,
• wzmacnia układ immunologiczny.

Rzepak jest ceniony nie tylko ze względu na bogatą 
zawartość kwasów omega-3 i omega-6, ale również ze 
względu na właściwe proporcje tych dwóch składników 
(1:2). Pod tym względem olej rzepakowy wydaje się być 
niezrównany w porównaniu z innymi olejami. Ponadto 
olej rzepakowy jest również bardzo bogatym źródłem 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, E, D3, 
K oraz beta-karotenu.
Dzięki swojemu składowi olej rzepakowy uznawany jest 
za cenny suplement diety. Oto kilka przykładów jego 
dobroczynnych właściwości:

Olej makowy zawiera do 70% nienasyconego kwasu 
tłuszczowego omega-6, który ma bardzo korzystny 
wpływ na układ sercowy. Może obniżać poziom choleste-
rolu, zapobiegać miażdżycy i zmniejszać zakrzepy krwi. 
Zmniejsza również ryzyko wystąpienia udaru.
Oleju makowego nie powinno się używać do gotowania, 
ponieważ wyższa temperatura powoduje, że traci on 
swoje cenne właściwości odżywcze. Może być jednak 
stosowany jako dodatek do sałatek, dressingów, sosów i 
wielu innych potraw.

WALORY ZDROWOTNE OLEJÓW 
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Olej konopny

Olej kokosowy

• regulacja krzepnięcia krwi,
• zapobieganie zawałom serca,
• leczenie łuszczycy,
• leczenie atopowego zapalenia skóry,

• podrażnienia skóry i błon śluzowych,
• leczenie ran i oparzeń,
• codzienna pielęgnacja skóry suchej,

Olej konopny pozyskuje się poprzez miażdżenie nasion 
konopi – odmiany, która nie ma właściwości narkotycznych. 
Tłoczony na zimno i nierafinowany olej z nasion konopi 
jest bogatym źródłem kwasów omega-3, -6 i -9. Związki 
te stanowią 75% tego oleju. Pozostała część oleju zawiera 
duże ilości witaminy K, E, A, witamin z grupy B, fitosteroli, 
fosfolipidów, chlorofilu i innych minerałów. Dzięki swojemu 
unikalnemu składowi, olej konopny ma wiele walorów 
zdrowotnych i może być cennym suplementem, szczególnie 
w następujących przypadkach:

Olej kokosowy jest najbogatszym źródłem 
tłuszczów nasyconych. Około 62% oleju stanowią 
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są znacznie 
łatwiejsze do strawienia niż inne kwasy tłuszczowe – są 
one metabolizowane w wątrobie bezpośrednio w energię 
(lub ciała ketonowe). Co więcej, średniołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe mają właściwości przeciwgrzybicze, 
przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, chronią wątrobę 
i zmniejszają uczucie łaknienia (przyczyniając się tym 
samym do utraty wagi). 
Olej kokosowy jest również ceniony jako składnik 
kosmetyków. Nawilża skórę i włosy, wygładza je, a także 
chroni przed uszkodzeniami i promieniami UV. 
Badania pokazują, że olej kokosowy może również 
poprawić pracę mózgu u osób z chorobą Alzheimera, 
pomóc w leczeniu zapalenia stawów i zmniejszyć stany 
zapalne.
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Olej z nasion czarnuszki siewnej

Olej z wiesiołka

• działanie rozszerzające oskrzela (pomocne 
w zwalczaniu astmy i zapalenia oskrzeli),

• obniżenie poziomu złego cholesterolu 
i zmniejszenie jego wchłaniania z 
pożywienia,

• działanie rozluźniające na układ nerwowy,

• właściwości wygładzające skórę i leczące 
trądzik, łuszczycę, wysypkę oraz atopowe 
zapalenie skóry.

• zapobieganie przeziębieniom i grypie 
• poprawa odporności

• zespół przewlekłego zmęczenia,
• uszkodzenia nerwów spowodowane cukrzycą,
• osteoporoza,
• objawy PMS,
• bóle artretyczne i reumatyczne,
• nadciśnienie tętnicze,

Nigella sativa, powszechnie znana jako czarnuszka siewna, jest 
rośliną, która wytwarza małe, ciemne nasiona. Nasiona te zawierają 
wiele cennych składników takich jak: fosfolipidy, fitosterole, flawo-
noidy, wiele witamin (A, E, B1, B3, B6) oraz minerałów takich jak cynk, 
selen, magnez, wapń, żelazo i sód. Na szczególną uwagę zasługują 
substancje tymochinon i nigellon ze względu na ich wysokie 
właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto olej z 
czarnuszki zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9. 
Olej z czarnuszki słynie między innymi z następujących właściwości 
zdrowotnych:

Z nasion wiesiołka można wydobyć olej zawierający 
nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas linolowy i gamma-
linolenowy), który pomaga podnieść poziom „dobrego” 
cholesterolu HDL w organizmie. Olej z wiesiołka zawiera 
również wapń, magnez, selen, cynk, białka i fitosterole 
oraz dużą dawkę polifenoli i witaminy E. Olej z wiesiołka 
stosowany jest w leczeniu następujących dolegliwości: 

WALORY ZDROWOTNE OLEJÓW 
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 Olej z orzechów włoskich

Olej migdałowy

Sposób przechowywania: olej z orzechów włoskich można przechowywać przez około 6-12 
miesięcy w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Sposób przechowywania: okres przydatności do spożycia tłoczonego na zimno oleju 
migdałowego wynosi około jednego roku, jednak
musi on być przechowywany w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Olej z orzechów włoskich jest uważany za jedno z najbo-
gatszych źródeł kwasów tłuszczowych (w szczególności 
omega-3). Jest bogaty w fitoskładniki i minerały, takie jak 
fosfor, magnez, cynk, żelazo i wapń. Dostarcza również 
witamin z grupy B, witaminy E i niacyny.
Wśród wielu właściwości zdrowotnych oleju z orzechów 
włoskich do najważniejszych należy zaliczyć zmniejszanie 
ryzyka chorób serca oraz obniżanie poziomu złego 
cholesterolu i trójglicerydów. Olej z orzecha włoskiego 
jest bogaty w przeciwutleniacze, które zwalczają wolne 
rodniki, dzięki czemu hamuje procesy starzenia i zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka. Ponadto olej z orzechów 
włoskich ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne, 
przeciwgrzybicze, a nawet przeciwbólowe.

Olej migdałowy jest dobrym źródłem witaminy 
E, minerałów takich jak cynk, magnez i potas oraz 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Olej ten może być stosowany bezpośrednio na skórę, 
zwłaszcza po kąpieli. Posiada doskonałe właściwości 
nawilżające, zmiękczające, wygładzające i oczyszczające. 
Jest hipoalergiczny i delikatny, dzięki czemu nadaje się 
nawet dla niemowląt i osób o wrażliwej skórze.
Regularne spożywanie oleju migdałowego przynosi wiele 
korzyści dla organizmu. Wzmacnia odporność, poprawia 
trawienie i pracę serca, reguluje ciśnienie krwi, zmniejsza 
ryzyko chorób układu krążenia, pomaga obniżyć poziom 
cholesterolu. Ma również pozytywny wpływ na funkcjo-
nowanie układu nerwowego i pamięć.
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Olej z orzechów laskowych

Olej arachidowy

Sposób przechowywania: olej z orzechów laskowych można przechowywać przez około 6 
miesięcy w suchym i ciemnym miejscu. Nie należy przechowywać go w lodówce, ponieważ w 
niskich temperaturach staje się mętny.

Sposób przechowywania: olej arachidowy można przechowywać przez około 6 miesięcy w 
chłodnym, suchym i zacienionym miejscu.

Olej z orzechów laskowych jest dobrym źródłem witaminy 
E i B, a także jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 
takich jak kwas oleinowy, który obniża poziom cholesterolu.
Częściowo dzięki wysokiej zawartości flawonoidów, olej 
ten ma korzystny wpływ na skórę, zwalcza trądzik, ma 
właściwości przeciwstarzeniowe i chroni przed szkodliwymi 
promieniami UV. Stosowany bezpośrednio na skórę nawilża 
ją, wygładza i odżywia.
Badania wykazują, że spożywanie oleju z orzechów lasko-
wych może łagodzić wrzody żołądka, chronić przed kamie-
niami żółciowymi i wspomagać układ trawienny. Ponadto 
stosowany jako składnik codziennej diety olej ten pomaga w 
zapobieganiu chorobom serca i układu krążenia.

Olej arachidowy jest bogaty w witaminę E, magnez, 
potas, kwas foliowy i miedź, a przy tym nie zawiera 
cholesterolu. Co więcej, jest dobrym źródłem fitosteroli, 
które pomagają obniżyć poziom cholesterolu w 
organizmie nawet o 15%, a także zapobiegają chorobom 
serca i miażdżycy.
Korzystne działanie oleju arachidowego obejmuje 
między innymi zmniejszenie ryzyka zachorowania na 
raka i choroby zwyrodnieniowe, obniżenie ciśnienia 
krwi, poprawę zdolności poznawczych i pracy układu 
nerwowego, wzmocnienie układu odpornościowego i 
ochronę przed wolnymi rodnikami.

WALORY ZDROWOTNE OLEJÓW 
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Olej z orzechów nerkowca

Olej z orzechów brazylijskich

Sposób przechowywania: olej z orzechów nerkowca najlepiej przechowywać w lodówce. 
Nadaje się do spożycia w okresie do 12 miesięcy od daty produkcji.

Sposób przechowywania: olej z orzechów brazylijskich nadaje się do spożycia przez 
okres do 2 lat, jeśli jest przechowywany w odpowiednich warunkach (w chłodnym, 
suchym i ciemnym miejscu).

Olej z orzechów nerkowca jest dobrym źródłem witamin 
z grupy B, witaminy E, selenu, cynku, wapnia, magnezu, 
potasu, żelaza i przeciwutleniaczy. Wzmacnia układ 
odpornościowy, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, 
poprawia pamięć i pracę mózgu.
Dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych 
dostarcza energii, przyspiesza przemianę materii, 
obniża poziom trójglicerydów, obniża poziom „złego” 
cholesterolu i podnosi poziom „dobrego” cholesterolu.
Olej z orzechów nerkowca ma bardzo korzystne właści-
wości dla skóry – wygładza ją, nawilża, zapobiega starze-
niu się i poprawia jej koloryt.

Olej z orzechów brazylijskich jest szczególnie bogaty w selen. 
Zawiera również witaminę A i E, miedź oraz przeciwutleniacze.  
Pomaga zapobiegać czerniakowi i innym nowotworom, a także 
ma właściwości przeciwzapalne i oczyszczające.
Ze względu na zawartość kwasu tłuszczowego omega-3 olej z 
orzechów brazylijskich zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, 
obniża poziom „złego” cholesterolu i dostarcza organizmowi 
energii. Ponadto wzmacnia układ odpornościowy i kości, pomaga 
w walce z przeziębieniem i grypą, zmniejsza skutki stresu, łagodzi 
migreny i poprawia pamięć.
Olej z orzechów brazylijskich ma również właściwości nawilżające, 
odżywcze, regenerujące, przeciwutleniające i przeciwstarzeniowe. 
Z tego powodu jest częstym składnikiem kosmetyków do 
pielęgnacji skóry i włosów.
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WALORY ZDROWOTNE OLEJÓW 

Olej pistacjowy

Olej piniowy

Olej pistacjowy zawiera wiele składników odżywczych, 
których potrzebuje nasz organizm. Jest dobrym źródłem 
wielu przeciwutleniaczy, karotenoidów, witaminy C i E, 
witamin z grupy B, miedzi, żelaza, manganu, potasu, 
cynku, fosforu, magnezu i selenu.
Regularne spożywanie oleju pistacjowego może 
przyczynić się do obniżenia poziomu „złego” i pod-
niesienia poziomu „dobrego” cholesterolu. Co więcej, 
dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy zmniejsza 
ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby serca oraz 
spowalnia procesy starzenia.
Ponadto olej pistacjowy pomaga zapobiegać cukrzycy i 
kontrolować jej objawy. Wysoka zawartość witaminy B6 
pomaga w dotlenieniu krwi, wzmacnia układ nerwowy i 
zwiększa odporność. Witamina E obecna w oleju pistacjo-
wym odżywia skórę, poprawia jej wygląd i chroni przed 
promieniami UV.

Olej piniowy jest od wieków stosowany w medycynie 
rosyjskiej i chińskiej jako środek na problemy z żołądkiem 
i układem trawiennym. Uważa się, że pomaga w leczeniu 
wrzodów żołądka oraz stanów zapalnych błony śluzowej 
żołądka i dwunastnicy.
Badania pokazują, że olej piniowy pomaga w utracie 
wagi poprzez hamowanie apetytu i obniżanie poziomu 
„złego” cholesterolu. 
Ponadto olej piniowy ma działanie przeciwzapalne, 
wzmacnia układ odpornościowy i dodaje energii. Jest 
bogaty w witaminę E oraz kwasy tłuszczowe omega-6 i 
omega-9, które mają pozytywny wpływ na stawy i skórę.

Sposób przechowywania: olej piniowy najlepiej przechowywać w lodówce. Nadaje się do 
spożycia do 12 miesięcy od wytłoczenia.
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PRZYGOTOWANIE PŁATKÓW

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć owsa łuskanego (bez łuski) lub żyta 
łuskanego. Użyć pierścienia regulacyjnego nr 2. Włączyć urządzenie i powoli wsypać 
nasiona do lejka prasy. Obserwować proces łuszczenia nasion. 
Jeśli prasa zablokuje się i przestanie działać, patrz rozdział „Przewodnik 
rozwiązywania problemów” na str. 18 (Problem 7).

1. Wytłoczyć olej z siemienia lnianego przy użyciu 
pierścienia regulacyjnego nr 1.

2. Używając rękawicy ochronnej, zmienić pierścień 
regulacyjny na nr 2 i zrobić płatki ze świeżego owsa.

3. Wsypać płatki owsiane do miski i dodać pokrojonego 
banana, daktyle oraz cynamon. Dodać mleko 
migdałowe i olej lniany.

PRZEPIS: Śniadanie z prasy do oleju Sana

Składniki:

• owies, świeży 1 szklanka
• siemię lniane, świeże 1/2 szklanki
• daktyle, suszone 5 szt.
• cynamon 1 łyżeczka
• banan, pokrojony w plastry 1 szt.
• mleko migdałowe 1 szklanka



NOTATKI





GWARANCJA I SERWIS

Prasa do oleju Sana jest objęta gwarancją producenta. Okres gwarancji na ślimak i 
pierścienie regulacyjne wynosi 2 lata. Pozostałe części objęte są 5-letnią gwarancją. 
Gwarancja obejmuje tylko normalne użytkowanie w gospodarstwie domowym. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek powstałych w wyniku używania prasy do 
oleju Sana do celów lub w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji. 

Gwarancja udzielana jest na podstawie karty gwarancyjnej wydawanej przez 
sprzedawcę wraz z każdym sprzedawanym urządzeniem. Warunki gwarancji są 
szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej.

W przypadku problemów z prasą do oleju Sana należy zapoznać się z „Przewodnikiem 
rozwiązywania problemów” w instrukcji obsługi na str. 16-18. Jeśli po wykonaniu 
podanych instrukcji problem nadal występuje, należy skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem producenta.
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Przyszłość Twojej zdrowej kuchni


