
 
Gyümölcscentrifuga 
 
Tisztelt Ügyfelünk, 
A készülék használata előtt 
olvassa el figyelmesen az 
alábbi utasításokat, és őrizze 
meg ezt a kézikönyvet későbbi 
felhasználás céljából. A 
készüléket csak olyan 
személyek használhatják, akik 
ismerik ezeket az utasításokat. 
Csatlakozás a hálózati 
tápellátáshoz  
Győződjön meg arról, hogy a 
hálózati feszültség megfelel a 
minősítési címkén felvezetett 
feszültségnek. Ez a termék 
megfelel az összes kötelező 
CE-címkézési irányelvnek. 
 
Ismertetés 
1. Meghajtó egység 
2. 3 fokozatú állású kapcsoló 
3. Mozsár 
4. Fedél 
5. Adagoló cső 
6.Szűrő 
7. Szűrő tartó 
8. Lé kifolyó, fröccsenés 
gátlóval 
9. Lé tartály 
10. Tápkábel dugasszal (hátul) 
11. Minősítési címke (a 
készülék alján) 
12. Záró kapos 
13. Hajtótengely 

14. Rost tartály 
15. Reteszelő mélyedések 
 
Fontos biztonsági utasítások 
A veszélyek elkerülése 
érdekében az elektromos 
készülék vagy annak 
tápkábelének javítását 
ügyfélszolgálatunknak kell 
elvégeznie. Ha javításra van 
szüksége, kérjük, küldje el a 
készüléket ügyfélszolgálati 
részlegünkhöz (lásd a 
mellékletet). A készülék 
tisztítása előtt győződjön meg 
arról, hogy le van választva az 
áramellátásról, és teljesen 
lehűlt. 
Az áramütés kockázatának 
elkerülése érdekében ne 
tisztítsa meg a meghajtó 
egységet vízzel, és ne merítse 
vízbe. 
A készülék tisztításával 
kapcsolatos részletes 
információkat a „Tisztítás és 
ápolás” részben találja. 
Vigyázat: a szűrőnek éles 
pontjai vannak. A sérülések 
elkerülése érdekében mindig 
legyen nagyon körültekintő, 
amikor kiüríti. Ne használja a 
készüléket, ha a forgó szűrő 
bármilyen sérülést mutat. 
A dugaszt mindig húzza ki a fali 
aljzatból 

- használat után a készülék 
összeszerelése vagy 
szétszerelése előtt, 
- bármilyen meghibásodás 
esetén, 
- a fedél felnyitása előtt, 
-mikor nincs felügyeletet alatt a 
működő eszköz, 
- a készülék tisztítása előtt.  
Vigyázat: Bármilyen hibás 
felhasználás okozhat súlyos 
személyi sérülést. 
A készüléket csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező 
személyek, vagy 
Tapasztalatlan illetők akkor 
használhatják, ha felügyeletet 
vagy oktatást kaptak a készülék 
használatával kapcsolatban, és 
teljes mértékben megértik az 
összes veszélyt és biztonsági 
óvintézkedést. 
Gyermekek nem használhatják 
a készüléket. A készüléket és a 
tápkábelt gyermekektől távol 
kell tartani. 
A gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. 
Vigyázat: Tartson minden 
csomagolóanyagot távol a 
gyermekektől - ezek az 
anyagok potenciális 
veszélyforrást jelentenek, pl. a 
fulladás. 

A készülék minden 
használatakor a főelemet, 
beleértve a tápkábelt, valamint 
a felsorolt tartozékokat 
alaposan ellenőrizni kell, 
elkerülve az esetleges hibákat. 
Pl. ha a készüléket egy kemény 
felületre ejtették, vagy túlzottan 
meghúzták a tápkábelt: még a 
láthatatlan sérülések is káros 
hatással lehetnek a készülék 
üzembiztonságára. 
Csatlakozás közben ne hagyja 
felügyelet nélkül a készüléket. 
Biztonsági okokból használja a 
mozsarat mindig, amikor 
gyümölcsöt vagy zöldséget 
adagol az etetőcsőbe. Soha ne 
használja a kezét vagy az ujját. 
• Kikapcsolás után mindig várja 
meg, amíg a motor teljesen 
leáll, mielőtt levenné a fedőt. 
Ne hagyja, hogy a készülék 
vagy annak tápkábele forró 
felületekhez érjen, vagy 
bármilyen hőforrással 
érintkezzen. 
Amikor a csatlakozódugaszt 
kihúzza a fali aljzatból, soha ne 
húzza meg a tápkábelt; mindig 
a dugasztól fogja meg. Ne 
hagyja, hogy a tápkábel 
szabadon lógjon. 
Nem vállalunk felelősséget, ha 
nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károk 



 
keletkeznek, vagy ha nem 
tartják be ezeket az 
utasításokat. Ez a készülék 
háztartási használatra való, 
vagy hasonló helyszínekhez:  
- műhelyek, irodák és más 
hasonló munkakörnyezet, 
-gazdálkodási munkakörnyezet, 
szállodákban, motelekben stb. 
és hasonló létesítményekben. 
- panzió típusú környezetben: 
 
Hasznos információ 
Vágja fel a gyümölcsöt vagy 
zöldséget úgy, hogy az 
illeszkedjen az adagolócsőbe; 
távolítson el minden magvat, 
szárat a készülék 
károsodásának elkerülése 
érdekében. 
A következő gyümölcsök és 
zöldségek nem alkalmasak a 
gyümölcs kivonására: füge, 
avokádó, padlizsán, ribizli, 
bodza, rebarbara, áfonya és 
hozzá hasonlók. A hámozott 
banánt csak aromás célokra 
szabad hozzáadni, mivel 
nagyon kevés gyümölcslé 
nyerhető ki. 
 
Rövid idejű működés 
A készüléket csak rövid távú 
működésre tervezték, azaz nem 
szabad folyamatosan 
működtetni 2 percnél tovább. 

Használat után hagyja lehűlni, 
mielőtt újra bekapcsol. A 
készülék első használata előtt 
meg kell tisztítani a Tisztítás és 
ápolás részben leírtak szerint. 
 
Kapcsoló 
A készülék 3 fokozató 
kapcsolóval van felszerelve. 
0 készülék ki van kapcsolva 
1 lassú nedvkivonás 
2 gyors gyümölcslé kivonás 
 
Művelet 
Helyezze a szűrőtartót a 
meghajtóra. Helyezze be a 
szűrőt a tartójába, és erősen 
nyomja lefelé, amíg a helyére 
nem kattan. Fontos, hogy a 
töltőanyag biztonságosan 
legyen rögzítve, és ne legyen 
ferdén. Csúsztassa a 
rosttartályt az egység bal 
oldalán a szűrőtartó pereme 
alá, kissé megbillentve a 
tartályt. 
Helyezze az átlátszó fedelet a 
szűrőtartóra. A fedél bal 
oldalának be kell kapcsolódnia 
a rosttartályba. Rögzítse a 
fedelet a záró kapoccsal, amely 
aktiválja a biztonsági kapcsolót. 
Győződjön meg arról, hogy a 
záró kapocs mindkét oldalon 
szilárdan illeszkedik a fedél 
rögzítő mélyedéseibe. 

Csúsztassa a fröccsenés gátló 
védőt a lé kifolyóra, és helyezze 
a gyümölcslé tartályt a kimenet 
alá. 
Helyezze a dugaszt a fali 
aljzatba, és állítsa a kapcsolót a 
kívánt beállításra. 
Helyezze a tiszta, előre vágott 
gyümölcs- vagy 
zöldségdarabokat az 
adagolócsőbe, miközben az 
eszköz működik. Használja a 
mozsarat az gyümölcsök 
lenyomásához, nyomja le a 
gyümölcs/zöldségdarabokat 
enyhén a cső, valamint a 
mozsáron levő nyíl irányába. 
Vigyázat: A túlzott nyomás 
károsíthatja a motort vagy a 
szűrőt. 
Nagy mennyiségű gyümölcs 
vagy zöldség feldolgozásakor a 
pépet tartalmazó tartályt és a 
gyümölcslé tartályt szükség 
szerint többször ki kell üríteni. 
Használat után kapcsolja ki a 
készüléket, és húzza ki a 
dugaszt a fali aljzatból. 
 
Gyümölcslé tartály 
A gyümölcslétartály magában 
foglalja a kivehető habszűrőt. 
Ha a levet óvatosan kiönti, a 
gyümölcslé kivonása során 
keletkezett hab a tartály 
belsejében marad. 

Tisztítás és gondozás 
Tisztítás előtt mindig húzza ki a 
dugaszt a fali aljzatból, és 
hagyja lehűlni a készüléket. 
Kérjük, vegye figyelembe: a 
szűrő kicsi, éles hegyekkel 
rendelkezik. Sérülésveszély áll 
fenn. 
A tisztításhoz ne használjon 
súrolószert, durva tisztítószert 
vagy kemény kefét. 
Az áramütés veszélyének 
elkerülése érdekében ne 
tisztítsa vízzel a 
meghajtóegységet, és ne 
merítse vízbe. 
A meghajtó egységet enyhén 
nedves, szöszmentes ruhával 
törölheti. 
A péptartályt, a szűrőtartót, a 
fröccsenést gátlót, a fedelet, a 
mozsarat és a gyümölcslé 
tartályt mind forró vízzel és 
enyhe mosószerrel meg lehet 
tisztítani. 
A szűrőt minden használat után 
meg kell tisztítani egy puha, 
kereskedelemben kapható 
nejlonkefével. Ne tisztítsa a 
szűrőt kemény tárgyakkal, mert 
ez használhatatlanná teheti. 
Ezek az alkatrészek nem 
mosogatók. A péptartály 
tisztítása könnyedén történik: 
ürítse a benne levő anyagot 



 
egy szemeteszsákba 
használatát. 
 

Újrahasznosítás 
Az ezzel a 
szimbólummal jelölt 
szolgáltatásokat a 
háztartási 

hulladéktól elkülönítve kell 
megsemmisíteni, mivel értékes 
anyagokat tartalmaznak, 
amelyek újrahasznosíthatók. 
Megfelelő eljárás: Védje a 
környezetet és az emberek 
egészséget. Forduljon a helyi 
önkormányzathoz, hogy több 
információt tudjon meg az 
eszköz helyes 
újrahasznosításáról.  
Jótállás 
Ez a termék a vásárlás napjától 
számított két évig garantált 
anyag- és gyártási hibák ellen. 
Ezen garancia alapján a gyártó 
vállalja a hibásnak talált 
alkatrészek javítását vagy 
kicserélését, feltéve, hogy a 
terméket visszaszállítják 
valamelyik hivatalos 
szervizünkhöz. Ez a garancia 
csak akkor érvényes, ha a 
készüléket az utasításoknak 
megfelelően használták, 
feltéve, hogy azt nem 
módosították, nem javították 
harmadik féllel, és illetéktelen 

személy nem okozott sérülést a 
terméknek. 
Ez a garancia természetesen 
nem fedezi az elhasználódást, 
a törhető elemeket, például az 
üveg- és kerámiaeszközöket, 
izzókat stb. Ez a garancia nem 
érinti az Ön jogait, sem más 
nemzeti törvények értelmében 
létező fogyasztóvédelmi 
jogokat, amelyek az áruk 
vásárlására vonatkoznak. Ha a 
termék nem működik, és vissza 
kell küldje, gondosan 
csomagolja be, tüntesse fel az 
Ön nevét és címét, valamint a 
visszaküldés okát. Ha a termék 
garanciális időszakon belül van, 
kérjük, adja meg a 
garanciakártyát és a vásárlási 
igazolást is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


