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Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy a Cloer citrusprés mellett döntött.
Miel tt els  alkalommal használatba venné új citrusprését, ismerkedjen meg a készülékkel,
és gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót.

A citrusprés részei:
1. fed lap
2. nagy facsarófej
3. kis facsarófej
4. szita
5. tartály
6. felhajtható kiönt
7. motortér

Biztonsági el írások:
Ez a citrusprés elismerten megfelel a technikai szabályoknak, illetve az eszközbiztonsági el írásoknak. Mi
mint gyártó, mégis szeretnénk figyelmeztetni veszélyekre, melyek az elektromos eszközök használata közben
felléphetnek.

Préseléskor a kiönt t nyissa ki!
Ne tegye vízbe a motorrészt!

- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha
ne engedjük meg ezért, hogy gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

- A készüléket kizárólag a kezelési útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem rendeltetésszer
használat baleset- vagy életveszélyes lehet.

- A készülék Y elrendezés  csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal

tanácsért a Cloer szaküzlethez vagy a Vev szolgálathoz. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket.
- A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vev szolgálata végezhet

javítást. Szakszer tlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- A készüléket csak a típustáblán feltüntetett feszültséggel lehet használni.
- Soha ne használjuk a készüléket a szabadban.

Védje a készüléket a vízfröccsenést l!
Száraz helyre tegye, sima csúszásmentes legyen a felület.

Feszültség és típusadatok
Az adatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék zavarmentesítéssel és
véd szigeteléssel van ellátva, megfelel továbbá az EU biztonsági el írásainak (73/23/EGK Irányelvek és a
módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).
A készüléket csak a típustáblán megadott feszültséggel üzemeltessük.

Hulladékkezelés
A készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és csomagolópapír a
hulladékpapír gy jt kbe tehet . A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszer en a szemétbe, mert anyaguk
újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások
szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a
háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül  alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék
nem helyezhet  el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó
környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.
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Els  használat el tt:
Távolítsa el a csomagolást és a címkéket. Tisztítson meg minden alkatrészt (tet , facsarófej, szita, tartály)
forró vízzel és mosogatószerrel, majd törölje szárazra.
Tegyen minden alkatrészt a helyére.

Használati utasítás:
• Dugja a hálózatba a gépet
• Válasszon egy facsarófejet
• Tegyen egy poharat vagy edényt a kiönt  alá
• Felezzen meg egy gyümölcsöt
• Nyomja le a kiönt t
• Er sen nyomja rá a felezett gyümölcsöt a facsarófejre
• A motor automatikusan elindul, a facsarófej forogni kezd
• A gyümölcslé a pohárba folyik
• Vegye le a gyümölcsöt a facsaróról! A motor automatikusan megáll.
• A lé csöpögésének megakadályozására hajtsa fel a kiönt t
• A préselés befejeztével húzza ki a hálózatból a facsarót

Kis facsarófej:
Kis gyümölcsökhöz (kicsi narancs, citrom)

Nagy facsarófej:
Nagy gyümölcshöz (grapefruit, nagy narancs)

Mindkét facsarófejet két különböz  pozícióban tudja használni.

Alacsony pozíció: gyümölcslé gyümölcshússal:
A facsarófejet úgy tegye fel, hogy a vájatba illeszkedjen a fejben lév  m anyag pillér.

Magas pozíció: gyümölcslé gyümölcshús nélkül
A facsarófej magas pozícióba állításánál szedje le a fejet, fordítsa el 90 fokban és tegye vissza (a vájatot
keresztezi a m anyag pillér, nem illeszkedik).

Tisztítás:
Figyelem! Közvetlenül használat után tisztítsa meg a gépet!

• Távolítsa el a facsarófejet, a szitát, tartályt és a fed lapot!
• Nyomja le a kiönt t (figyelem: a kiönt t nem tudja a tartályból kivenni)!
• Tisztítsa meg az alkatrészeket forró, mosószeres vízzel. Mosogatógépbe is tehet k az alkatrészek.
• A motorblokkot ne tegye folyóvíz alá, csak nedves kend vel tisztítsa!

Vev szolgálat
Ha el fordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzletéhez vagy a Cloer
vev szolgálatához.


