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Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του προϊόντος μας. 

Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σας εξασφαλίζουν πλήρως ικανοποιητική χρήση 

και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

 

 

Περιγραφή 

 

 

 

1. Προστατευτικό κάλυμμα 

 

2. Μεγάλος κώνος   

 

3. Μικρός κώνος 

   

4. Ανοξείδωτο Φίλτρο 

5. Κούμπωμα ασφαλείας 

6. Δοχείο χυμού 

7-9. Κύριο σώμα συσκευής 

 

 

Συμβουλές και προειδοποιήσεις ασφαλείας 

 

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις για 

μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. 

- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, όπως υποδεικνύεται 

στο πεδίο καθαρισμού, πριν τη χρήση. 

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν είναι συνηθισμένοι στη 

χρήση του, άτομα με αναπηρία ή παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εάν έχουν παρακολουθήσει ή 

έχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους 

σχετικούς κινδύνους. 

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός 

αν είναι άνω των 8 ετών και εποπτεύονται. 

- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι 

δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 

ετών. 
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Κανόνες ασφαλείας 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά. 

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής 

αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, πριν συνδέσετε τη συσκευή. 

- Το φις της συσκευής πρέπει να ταιριάζει σωστά στην πρίζα. Μην αλλάζετε το φις. Μην 

χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φις. 

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρείται πάνω σε μια επίπεδη και σταθερή 

επιφάνεια. 

- Κρατήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτιζόμενο. Βρώμικοι χώροι και σκοτεινές 

περιοχές ενέχουν κινδύνους ατυχήματος. 

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση, εάν υπάρχουν ορατά σημεία βλάβης ή εάν 

έχει διαρροή. 

- Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να 

σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή. 

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει σφηνώσει ή δεν είναι μπλεγμένο. 

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ενδείξεις ζημιάς και σε περίπτωση 

βλάβης, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

- Σε περίπτωση θραύσης οποιουδήποτε τμήματος του πλαισίου της συσκευής, αποσυνδέστε 

αμέσως τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφύγετε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. 

- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. 

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και βγάλτε την από το ρεύμα, εάν την αφήσετε χωρίς επιτήρηση και πριν 

αλλάξετε τα εξαρτήματα ή τα κινούμενα μέρη, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον 

καθαρισμό. 

- Εάν η συσκευή παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας. Μην προσπαθήσετε να 

αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή, καθώς αυτό ενέχει κινδύνους. 

 

Χρήση και συντήρηση 

1) Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πριν από κάθε χρήση. 

2) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματά της δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση 

τους. 

3) Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. 

4) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι εντελώς καλά τοποθετημένη και μη την 

αναποδογυρίζετε. 

5) Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 

6) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού εκτελέσετε 

οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. 

7) Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική 

χρήση. 

8) Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αυτό δεν 

χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα στο 

χειρισμό του. 

9) Αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά ή / και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

10) Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη και χωρίς άμεσο ηλιακό φως. 

11) Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση. 
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12) Οποιαδήποτε κατάχρηση ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης καθιστά την εγγύηση και την 

ευθύνη του κατασκευαστή άκυρη. 

 

Οδηγίες χρήσης 

Πριν τη χρήση:  

1) Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος. 

2) Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή 

με τα τρόφιμα με τον τρόπο που περιγράφεται στο πεδίο καθαρισμού.  

 

Χρήση: 

1) Ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα. 

2) Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή του ηλεκτρικού σας δικτύου. 

3) Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση. 

4) Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξαγωγής χυμού. 

5) Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω με το χέρι σας το κομμάτι των 

εσπεριδοειδών, αφού έχει τοποθετηθεί στον κώνο. 

6) Για να σταματήσετε τη συσκευή, απλά σταματήστε να ασκείστε πίεση στον κώνο. 

Σημείωση: 

- Ο μεγαλύτερος κώνος είναι για τα μεγαλύτερα φρούτα όπως το πορτοκάλι, ο μικρότερος κώνος 

είναι για τα μικρότερα φρούτα όπως το λεμόνι. Πιέστε όλα αυτά με το χέρι σας. 

- Ορθός χρόνος λειτουργίας: ως κύκλος εργασίας θεωρούνται τα 15 δευτερόλεπτα χρήσης. Αφού 

έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για 10 κύκλους, θα πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία και να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή για 30 λεπτά πριν την επόμενη χρήση. 

- Αν επεξεργάζεστε μεγάλη ποσότητα φρούτων, πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο και το 

δοχείο χυμού για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του πολτού. 

 

Μόλις τελειώσετε τη χρήση της συσκευής: 

1) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 

2) Καθαρίστε τη συσκευή. 

 

Καθαρισμός 

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 

- Καθαρίστε τα αποσπώμενα μέρη με νερό και ήπιο υγρό καθαριστικό. Καθαρίστε το εξωτερικό 

τμήμα της συσκευής με ένα νωπό πανί. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. 

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής. 

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό ή μη την τοποθετήσετε σε βρύση με τρεχούμενο 

νερό. 

- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να αφαιρείτε τα υπολείμματα πολτού. 

- Δεν συνιστάται να καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη στο πλυντήριο πιάτων για να εξασφαλίσετε 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

- Στεγνώστε όλα τα μέρη πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή και πριν την αποθήκευση. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί 

να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις 

αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής 

συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από 

την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να 

επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής 

χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


