
 

 

 
 

Цитрус преса R-408 
 

 

Инструкция за употреба 

 

Благодарим ви, че използвате нашата цитрус преса. Моля, прочетете внимателно  тези 

инструкции, преди да го използвате, за да можете да работите правилно. Пазете 

инструкциите за бъдещи справки. 

 



 

 

Описание на уреда 

 

1. Капак 

2. Голяма приставка за сок 

3. Малка приставка за сок 

4. Цедка 

5. Съд за остатъци 

6. Чучур с противокапкова система 

7. Вал 

8. Мотор 

9. Съхраняване на кабела 

  (под уреда) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предохраничтелни мерки 

Когато използвате електрически уред, трябва винаги да спазвате основните мерки за 

безопасност, включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате. 

2. Отстранете всички стикери, преди да използвате цитрус пресата. 

3. За да се предпазите от опасност от токов удар, не поставяйте кабела, щепсела или 

уреда във вода или друга течност. 

4. Развийте напълно захранващия кабел преди употреба. 

5. Винаги се уверете, че цитрус пресата е правилно монтирана, преди да я включите и 

използвате. 

6. Необходимо е внимателно наблюдение, когато уреда се използва от или близо до 



 

 

деца. 

7. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или 

извадите части или преди почистване. 

8. Не пипайте движещи се части на уреда. 

9. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда или 

след падане или повреждане по някакъв начин. 

10. Не използвайте на открито. 

11. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота. 

12. Не позволявайте на кабела да докосва гореща повърхност или да се уплете. 

13. Не позволявайте на кабела да се допира до гореща повърхност, включително 

печката. 

14. Не оставяйте кабела да се уплете. 

15. Внимавайте при работа с уреда, не поставяйте ръцете или пръстите близо до 

движещи се или въртящи се части. 

16. Не използвайте този уред за друго, освен за предназначение. 

17. Дръжте уреда чист; се обърнете към секцията за поддръжка и почистване на това 

ръководство. 

18. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца под 8 год.) с 

намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и 

познания, освен ако не са били подложени на надзор или указания относно 

използването на уреда от лице, отговорно за тяхното безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начин на употреба 

Уверете се че опаковката на уреда е махната 

Преди да използвате уреда за първи път, почистете частите които ще бъдат в контакт с 

храната както е описано в секцията „Почистване“. 

 

Сглабяне на цитрус пресата: 

             Стъпка1: Поставете съда за остатъци върху вала в 

основата на уреда. 

 

 

 

 

 Стъпка 2: Поставете цедката върху съда за                                                                                    

отпадъци          за отпадъци. 

 

 

 

Стъпка 3: Изберете приставка и я сложете върху цедката 

                                 

A， Малката приставка е подходяща за лимони, лайм и 

други малки плодове 

B， Голяма приставка е подходяща за портокали, 

грейпфрути, и други големи плодове. 

Забележка: Когато използвате голяма приставка, поставете малката приставка в нея или 

може малката приставка да се използва самостоятелно. 

 

 

Стъпка 4: Поставете капака най-отгоре когато не използвате 

уреда. 

 

 



 

 

Използване на цитрус пресата 

1. Разгънете кабела поставен отдолу от основата. 

2. Включете кабела в стандартен електрически контакт. 

3. Подгответе плода си, като го срежете наполовина. 

4. Извадете капака за съхранение от цитрус пресата. 

5. Поставете чаша или контейнер под чучура за сок и се уверете, че чучура за сок е в 

долната позиция. 

СЪВЕТ: Чучурът се прибира нагоре за по-лесно съхранение и предотвратява капенето. 

След като чучура се натисне надолу, сокът ще тече директно в чашата Ви. 

6. Поставете отрязаната страна на плода надолу върху конуса, като използвате умерен 

до силен натиск, натиснете плода надолу, за да започнете изстискването. Конусът ще се 

завърти по посока на часовниковата стрелка, докато прилагате натиск. При повторно 

прилагане на натиск конусът се завърта обратно на часовниковата стрелка. 

СЪВЕТ: Конусовидната приставка променя посоката всеки път, когато освобождавате 

налягането и спирате да натискате плода на конуса - това гарантира, че можете да се 

насладите на всяка последна капка сок. 

СЪВЕТ: Не работете с цитрус пресата за повече от 2 минути. 

7. Моторът спира автоматично, когато извадите плода от конуса или ако налягането е 

напълно освободено. 

8. Когато приключите със изцеждането на сок, повдигнете накрайника за сок, за да спре 

да капе. 

9. Насладете се на вашия сок, както е или го добавете към smoothies за свежо и 

ароматно допълнение! 

 

Почистване 

1. Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване или когато не го използвате. 

2. Издърпайте нагоре конусовидните приставки, за да ги извадите от цедката. 

3. Извадете цедката от контейнера за отпадъци. 

4. Извадете контейнера за отпадъци от вала. 

5. След всяко използване изплакнете цедката, контейнера за отпадъци и конусите. 

Използвайте четка, за да отстраните малките останали частици от плодовете. 

6. Използвайте сапун и топла вода, за да измиете всички подвижни части или да ги 

поставите в съдомиялна машина. 

7. Избършете основата с влажна кърпа или гъба. Не потапяйте във вода и не поставяйте 

в съдомиялната машина. 

 

 



 

 

Съхранение 

1. Изключете уреда, навийте кабела около в долната част на уреда. 

2. Сглобете всички части и поставете капака върху цитрус пресата, за да предпазите 

уреда от натрупване на прах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 

отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 

 


