
 

 

Esperanza FRAGOLA gyümölcscentrifuga EKJ005 
 

Fontos biztonsági információk és a készülék megfelelő használata: 

1. A jótállási időszak alatt ajánlatos az eredeti csomagolást és a vásárlási bizonylatot 
megőrizni, amely panasz esetén garanciakártya is. Szállítás során a készüléket eredeti 
csomagolásába kell helyezni. A garancia nem vonatkozik semmilyen használatból 
eredendő sérülésre. Mint például: megrepedt felszín, karcok, leejtésből eredendő 
sérülések, helytelen használat jelei (nem megfelelő gyümölcsök használata). Továbbá 
a garancia nem vonatkozik az illetéktelen javítások vagy a készülék módosításainak / 
változtatásainak jeleire.  

2. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást. 
3. Ne érjen a készülékhez, ha vízbe esett, azonnal húzza ki a konnektorból. 
4. Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy uszoda közelében. 
5. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet. 
6. A készüléket használat után azonnal ki kell húzni a konnektorból. 
7. A tisztítás során a készüléket ki kell húzni a konnektorból. 
8. A készüléket működés közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 
9. Gyerekek vagy mentális problémákkal küzdő vagy 

korlátozott értelmi képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják az 
eszközt. 

10. A készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva kell tartani. Az 
eszköz nem játék. 

11. Ne használja az eszközt más célokra. 
12. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék 

címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek-e az aljzat elektromos feszültségének. 
Ha nem egyezik, ne csatlakoztassa az eszközt. 

13. Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoztak a készülékhez, és 
amelyeket a gyártó nem ajánl. 

14. Ne használja a készüléket, ha a vezeték sérült, cseréjét vagy javítását szakemberre 
kell bízni. A jótállási idő alatt okozott önbeavatkozás a garancia vesztését 
eredményezi.   

15. Ne tárolja vagy helyezze a készüléket, annak tartozékait és a vezetéket forró felületek 
közelében. 

16. Ne fújjon aeroszolokat a készülék közelében. 
17. Ez a készülék csak háztartási használatra készült, ne használja ipari környezetben vagy 

szabadtéren. 
18. Tartsa száraz, hűvös helyen (0-40 ° C), ne érje közvetlen napfény. 
19. A készüléket tiszta, nem zsíros, száraz felületen használja. 
20. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére. 
21. Ne helyezze a működő eszközt fém felületekre és ablakpárkányokra. 
22. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a készülékre. 
23. Ne használja a készüléket üresen.  
24. Ne érjen a készülékhez vizes, nedves kézzel. 
25. A fedő levétele előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék vágópengéi (4) nem 

működnek-e. 
26. Minden használat után a készüléket ki kell tisztítani és a selejttartályt kiüríteni. 
27. Ne nyissa fel a fedelet működés közben. 



 

 

28. Szét vagy összeszerelés előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból. 
29. Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit észleli. 
30. A vágópengék nagyon élesek, óvatosan használja őket. 

 
A készülék leírása: 

1. Alapzat 

2. Adagoló 

3. Nyomkodó 

4. Rozsdamentes acélból készült 

vágópengék 

5. Szűrőburkolat 

6. Gyümölcslé kiöntő, csöpögő 

védőmechanizmussal 

7. Selejttartály 

8. Gyümölcs kancsó, 

habelválasztóval 

9. Fedél 

10. Zár 

11. Ki/Be kapcsoló 

12. Záró fülek 

13. Kifolyó nyílás 

14. Selejttartály tartója 

 

Használati útmutató: 

Első használat előtt, minden alkatrészt mossunk le a „Tisztítás és karbantartás” fejezet 

alapján. Ne használja a készüléket 3 percnél tovább. Kapcsolja ki és várjon legalább 10 

percet, míg a készülék lehűl. Különben a motor túlforrósodhat. Ne terhelje túl a motort 

préselt alapanyagokkal. 

 

Szétszerelés és összeszerelés: 

Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész össze van-e szerelve. A készülék egy 

biztonsági rendszerrel van ellátva: ha helytelenül van összeszerelve, vagy ha nincs lezárva 

(10) a készülék nem fog működni. 

 

Összeszerelés: 

1. Helyezze a készüléket egy száraz, stabil felületre. 

2. Helyezze a selejttartályt (7) az alapzata (14). 

3. Helyezze a szűrőburkolatot (5) az alapzatra (1), hogy a gyümölcslé kiöntő illeszkedjen 

a lyukba (13). 

4. Csatolja a vágópengéket (4) a burkolatra (5). 

5. Helyezze a fedelet (9) a készülékre (1), hogy az adagoló (2) középen helyezkedjen el a 

vágópengék felett (4). 

6. Takarja el a fedelet (9) a zár (10) óvatos felemelésével majd rögzítse a zárófülön (12) 

míg egy kattanást nem hall. 



 

 

7. Helyezze a kancsót (8) a kiöntő (6) alá. 

 

 

Szétszerelés : 

1. Húzza ki a kancsót (8). 

2. Nyissa ki a fedelet (9) a zár (10) kiengedésével. 

      Figyelem: Emelje fel finoman a zárat (10) majd csúsztassa le. 

3. Vegye el a fedelet (9). 

4. Vegye ki a pengéket (4). Figyelem: Biztonsági okokból a pengék a burkolatra vannak 

erősítve. Vigyázzon a pengék kiszedése közben. 

5. Vegye ki a szűrőt (5) a kiöntővel (6) együtt. 

6. Húzza ki a selejttartályt (7) majd ürítse ki. 

 

Gyümölcs préselés: 

A gyümölcscentrifugát olyan gyümölcs készítésére is tervezték, amelyeket nem kell 

meghámozni. Kemény alapanyagok (pl.: répa, cékla) készítése előtt érdemes felvágni őket. 

A kemény magvas gyümölcsök készítése előtt, magozza ki őket. 

Továbbá a készülék nem alkalmas papaya, mangó és banán félék préselésére. 

Ne préseljünk rebarbarát és ribizlit. 

Ne préseljen kemény héjas gyümölcsöket (pl.: kókusz) mert károsíthatják a készüléket. 

1. Mossa meg a gyümölcsöket, zöldségféléket. 

2. Kapcsolja be a készüléket a kapcsoló (11) I vagy II helyzetbe kapcsolásával annak 

függvényében, hogy zöldségeket vagy a gyümölcsöket szeretne préselni. 

3. Helyezze az adagolóba (2) a préselni kívánt gyümölcsöket. 

4. Nyomja őket az adagolóba (2) a nyomkodó (3) segítségével. 

5. Soha ne nyúljon az adagolóba (2). Csak a nyomkodót (3) használja. Ha a gyümölcsök 

fennakadt vagy nem bírja a nyomkodóval kiszedni, állítsa le a készüléket, húzza ki a 

vezetéket, szerelje szét és szedje ki. 

6. Időről időre ellenőrizze a selejttartályt (7). Ha teli van, kapcsolja ki a készüléket és 

ürítse ki. 

7. Ha a gyümölcscentrifuga rezegni kezd, vagy kevesebb gyümölcsöt présel, állítsa le, 

szedje szét és tisztítsa meg a pengéket (4). 

8. A kemény gyümölcsök is lelassíthatják a készüléket, tehát nem szabad túlterhelni. 

9. Három percig használhatja a készüléket folyamatosan. Az idő lejártával kapcsolja ki és 

várjon 10 percet, míg lehűl. 

10. Néha a művelet végeztével hangos zajt hallhat, ami a selejtek tartályba való 

áthelyezésétől lehet.  

Tippek:  

1. Friss gyümölcsöket használjon. 

2. A gyümölcsök barnulása elkerülése érdekében csöppentsen pár csepp citromot rájuk. 

3. Kikapcsolás után szedje szét és tisztítsa ki. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tisztítás és karbantartás: 

Hibaelhárítás: 

1. A készülék nem működik. A készülék egy biztonsági rendszerrel van ellátva. Nem fog 

működni, ha az alkatrészek nincsenek megfelelően összeszerelve. Ellenőrizze, hogy 

megfelelően vannak-e összeszerelve.  

2. Az első pár használat alkalmával a motorból fura szag szállhat fel: ez normális, ha a 

szagot továbbra is érzi, ellenőrizze a gyümölcsök vagy zöldségek állagát. 

3. Ha készülék hangos, füstöl, vagy fura szaga van: kapcsolja ki és vigye el megnézetni. 

4. Ha a pengék (4) elzáródtak: kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa ki az adagolót (2) és a 

pengéket (4), és kisebb gyümölcsöket adagoljon. 

5. Ha a pengék (4) érintik az adagolót (2) vagy használat alatt erősen rezeg. Kapcsolja ki 

és húzza ki a készüléket. Nézze meg, hogy a penge rendesen van e felrakva a 

szűrőben (5). A szűrő alján lévő bordáknak megfelelően kell illeszkedniük a hajtó 

tengelyre. Ellenőrizze, hogy a pengék (4) nem-e sérültek. 

 

Tisztítás és karbantartás: 

1. Tisztítás előtt, húzza ki a vezetéket és kapcsolja ki a készüléket. 

2. Az alapzatot (1) mosószerrel, nedves ruhával kell tisztítani. 

3. Az aljzatot és a vezetékeket nem szabad vízbe vagy egyéb folyadékba mártani. 

4. Ne használjon oldószereket, agresszív mosószereket és éles tárgyakat, mert 

károsíthatják a készüléket 

5. A készülék alkatrészeit nem lehet mosogatni. 

6. A fedelet (9), a szűrőt (5), a pengéket (4), nyomkodót (3), a kancsót (8) és a 

selejttartályt (7) folyó víz alatt puha szivaccsal és némi mosogatószerrel kell 

tisztítani. Jól öblítsük le és hagyjuk megszáradni. 

 

Műszaki adatok 

 Teljesítmény: 500 W 

 Feszültség: 230 V 

 Frekvencia: 50 Hz 

 Vezeték hossza: 123 cm 


