NÁVOD K OBSLUZE
CITRUSOVAČ CW1

víko
lisovací
kužel

zásobník
na šťávu
Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267
E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

podstavec
s motorem

Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze !

sítko

Bezpečnostní pokyny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zjistěte, jestli napětí v síti je shodné s údaji na typovém štítku přístroje.
Dbejte, aby přístroj byl mimo dosah dětí.
Dávejte pozor na pohyblivé části přístroje.
Přístroj používejte v suchém prostředí na rovném povrchu.
Nedotýkejte se přístroje a zejména jeho elektrických částí mokrýma rukama. Nikdy
nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za přívodní šňůru.
Nenechávejte šňůru svěšenou přes pracovní stůl nebo desku.
Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nikdy neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné
tekutiny.
Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a není určen k průmyslovému
využití.
Dbejte, aby přístroj a jeho části nepřišly do styku s horkými nebo rozžhavenými
předměty, jako jsou např. plotýnky, pece, apod.
Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou a v případě,
že samotný přístroj byl poškozen. V takovém případě se spojte s oprávněnou servisní
službou.
Veškeré opravy elektrických spotřebičů smějí provádět pouze osoby oprávněné
s příslušnou kvalifikací. Neoprávněné zásahy do spotřebiče mohou způsobit uživateli
značné škody. Za účelem opravy kontaktujte vždy autorizovaný servis.
Pokud nebude přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu,
výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za eventuální poruchy nebo
škody.
Nebereme odpovědnost za opravy, provedené mimo náš autorizovaný servis.
Tento návod prosím důkladně uschovejte.

Návod k použití citrusovače:
Před prvním použitím umyjte lisovací kužel, zásobník na šťávu a sítko v teplé vodě
s přísadou prostředku na mytí nádobí. Pak přístroj důkladně osušte.
•
Podstavec s motorem postavte na suchou a rovnou plochu.
•
Umístěte zásobník na šťávu (objem 750 ml) na podstavec a pootočte ho ve směru
pohybu hodinových ručiček tak, aby byl dokonale usazen. Sítko umístěte na zásobník
na šťávu. Kužel musí být umístěn přímo na pohonné jednotce.
•
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
•
Citrusové plody rozřízněte na půl.
•
Vezměte jednu polovinu citrusu a položte na lisovací kužel, přitlačte, motor se
automaticky rozběhne. Netlačte na lisovací kužel příliš silně, aby nedošlo k přehřátí
přístroje! Šťáva bude stékat přes sítko do zásobníku na šťávu a dužina zůstane
na sítku. Jakmile rozpůlené citrusy zvednete z lisovacího kuželu, motor se
automaticky zastaví. Nejlepších výsledků docílíte střídáním tlaku na lisovací kužel.

•
•

Odstraňte ovoce z lisovacího kuželu, vyjměte sítko a sundejte nádobku se šťávou. Šťávu
přelijte do skleničky. Nádobku na šťávu lze sundat pootočením proti směru hodinových
ručiček.
Po použití odpojte přístroj ze sítě.

Čištění citrusovače:
Čistěte přístroj po každém použití. Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě. Zásobník na šťávu,
lisovací kužel a sítko pak můžete umýt v teplé vodě s přísadou prostředku na mytí nádobí. Části
pak osušte. Motorovou část utřete vlhkým hadříkem a pak ji důkladně osušte. Nepoužívejte drsné
čistící prostředky, protože tyto by mohly poškodit povrch přístroje. Nikdy neponořujte přístroj,
přívodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny.
Technické parametry:
Napětí/frekvence: 230V/50Hz
Příkon: 25W
Maximální doba chodu: 5 minut
Prodleva před dalším použitím: 10 minut

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)
přístroj nepotřebuje zemnění
použité materiály mohou přijít do styku s potravinami

