
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν 
χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την 
εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κουτί με τις 
εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε 
κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική 

χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν 
είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την 
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την 
μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του 
ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) 
και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την 
συσκευή με βρεγμένα χέρια.  Εάν η συσκευή βραχεί τότε 
βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε 
την και πάντα βγάζετε την πρίζα (τραβήξτε το από το 
βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε,  αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν 
φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και 
να βγάζετε την πρίζα.

- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν 
φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.

- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι 
σας, Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. 

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα 
συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από 
αυτά.

Προσοχή!
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, 
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από 
τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι 
η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο υπό επιτήρηση. Δεν είναι 
παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!
 
Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο 
Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν 
ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την 
αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή: 

Προσοχή (Warning): 
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. 
Προειδοποίηση (Caution): 
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 
Σημείωση (Note): 
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Ειδικές Οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος τραυματισμού! Το κόσκινο φυγοκέντρησης είναι 
κοφτερό!

• Αν το περιστρεφόμενο κόσκινο έχει υποστεί βλάβη, η 
συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί.
• Πάντα να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο σωλήνα 
ώθησης. Μην βάζετε τα δάκτυλα ή τα εργαλεία σας στο 
άνοιγμα γέμισης.

• Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για περισσότερο από 
3 λεπτά. Αφήστε τον να κρυώσει για περίπου 1 λεπτό πριν 
τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
• Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος και 
περιμένετε πάντα να σταματήσει.
• Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό 
επίβλεψη!
• Μην χειρίζεστε οποιοδήποτε από τους διακόπτες 
ασφαλείας.
• Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη λειτουργία.

Ενδεδειγμένη χρήση
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή χυμού 
από εσπεριδοειδή φρούτα.
- Προορίζεται για οικιακή χρήση και γενικότερα για χρήση 
σε αντίστοιχους χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με 
τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. 
Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διαφημιστικούς σκοπούς.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη 
και μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες της περιουσίας σας ή 
ακόμη και σε προσωπικό
τραυματισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για 
ζημίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από λανθασμένο 
χειρισμό.

Περιγραφή των τμημάτων / Παρεχόμενα εξαρτήματα
1 Διαφανές καπάκι
2 Αποσπώμενο κάλυμμα του κώνου αποχυμωτή
3 Κώνος αποχυμωτή
4 Φίλτρο διηθητήρας
5 Δοχείο κατακράτησης χυμού 500 ml με στόμιο που κλείνει
6 Κινητήριος άξονας 
7 Περίβλημα του μοτέρ

Αποσυσκευασία της συσκευής
- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία του.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, υλικό 
γεμίσματος, λαστιχάκια καλωδίων και τη χάρτινη 
συσκευασία.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τη λειτουργία της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη  σκόνη ή υπολείμματα από 
την παραγωγική διαδικασία στη συσκευή. Πριν την αρχική 
χρήση, καθαρίστε το
συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
- Το κάλυμμα (2) προστατεύει το διαφανές καπάκι της 
συσκευασίας κατά τη μεταφορά. Δεν παίζει κανένα ρόλο 
κατά τη χρήση της συσκευής.

Συναρμολόγηση
1. Πιέστε τον κινητήριο άξονα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση 
του.
2. Τοποθετήστε το δοχείο κατακράτησης χυμού μέσα στο 
περίβλημα του μοτέρ.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο πάνω στο δοχείο κατακράτησης 
του χυμού.
4. Τοποθετήστε τον κώνο αποχυμωτή.

Χρήση της συσκευής
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη 
επιφάνεια. Τοποθετήστε την με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
μπορεί να γείρει.
2. Εισάγετε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη 
πρίζα ασφαλείας 220-240 V ~, 50 Hz.
3. Τοποθετήστε ένα ποτήρι (δοχείο) κάτω από το στόμιο του 
δοχείου χυμού.
4. Πιέστε το στόμιο προς τα κάτω, 
προκειμένου να ανοίξτε την οπή 
εξόδου (Εικ. Α).
5. Κόψτε στη μέση τα εσπεριδοειδή. 
Κρατήστε το λεμονοστύφτη με το ένα 
χέρι ενώ πιέστε το μισό φρούτο προς 
τον κώνο με το άλλο χέρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Η συσκευή ξεκινά την περιστροφή αυτόματα.
- Μην ασκείτε πολύ πίεση σε κάθε κομμάτι φρούτο. Το μοτέρ 
σταματά αν ασκηθεί μεγάλη πίεση . Αν μειώσετε την πίεση 
θα αρχίσει να περιστρέφεται ξανά.
- Ο χυμός ρέει μέσα στο ποτήρι (δοχείο). Οι φλούδες των 
φρούτων και τα κουκούτσια παραμένουν στο φίλτρο.

6. Πριν αφαιρέσετε το ποτήρι 
(δοχείο), πιέστε το στόμιο προς 
τα πάνω για να σφραγίσετε την 
έξοδο του δοχείου χυμού και να 
αποφευχθεί έτσι το στάξιμο (Εικ. 
Β).
7. Αφαιρέστε το βύσμα από την 
πρίζα μετά τη χρήση και 
καθαρίσετε τη συσκευή όπως 
περιγράφεται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ο χυμός από εσπεριδοειδή φρούτα θα πρέπει να 
φυλάσσεται σε δροσερό μέρος και για όχι περισσότερο από 
μία ημέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ποτέ μην αποθηκεύετε χυμούς σε μεταλλικά δοχεία. Το οξύ 
του χυμού επιτίθεται στην επιφάνεια του μετάλλου. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργούνται μεταλλικά ιόντα που χαλάνε τη 
γεύση του χυμού.

Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον 
καθαρισμό.
- Ποτέ μην βυθίζετε το μοτέρ στο νερό. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά 
αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή στιλβωτικά προϊόντα.
- Να καθαρίζετε πάντα τον αποχυμωτή μετά τη χρήση.

Περίβλημα του μοτέρ
- Για να καθαρίσετε το περίβλημα χρησιμοποιήστε ένα υγρό 
πανί με λίγο υγρό για τα πιάτα.
Αφαιρούμενα αξεσουάρ
- Ο κινητήριος άξονας μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να 
καθαριστεί.
- Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
μπορούν να καθαριστούν με νερό και υγρό καθαρισμού.
- Μπορείτε να καθαρίσετε επίσης τα εξαρτήματα στο 
πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε πάρα 
πολύ απορρυπαντικό (υγρό καθαρισμού, αλάτι και 
γυαλιστικό).
- Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά πριν τα 
συναρμολογήσετε ξανά στη συσκευή.

Αποθήκευση
- Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα πάνω στη συσκευή. 
Αυτό προστατεύει τα εξαρτήματα από τη σκόνη.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη συσκευή στην αρχική της 
συσκευασία, αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάγετε πάντα τη συσκευή μακριά από τα παιδιά, σε 
ένα καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν λειτουργεί
Πιθανή αιτία:
Η συσκευή δεν έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Λύση:
- Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
- Συνδέστε το βύσμα σωστά.
- Ελέγξτε το κύριο διακόπτη.
Πιθανή αιτία:
Η συσκευή είναι ελαττωματική.
Λύση:
- Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης ή έναν ειδικό.

Εκπομπή θορύβου
Το επίπεδο του θορύβου στο αυτί του χρήστη (LpA) 
μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744. Το επίπεδο του 
θορύβου που μετρήθηκε είναι: 80 dB(A) (no limit)


