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Használati útmutató 

GYÜMÖLCSPRÉS 
R-427 Legend 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztításást tervezi, 

minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 
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• Használat előtt a készüléket állítsa egyenes és stabil felületre és a 
készülékkel a mellékelt leírás szerint bánjon. 

• A jelen készüléket  kizárólag  háztartási felhasználásra tervezték.   
• Ne kezelje a készüléket vizes kézzel és ne használja nedves, párás 

környezetben. 
• A tápkábelt óvja éles tárgyak (ideértve az asztalsarkot is, stb.) általi sérülés 

ellen vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől. 
• A készülék használata előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Bármilyen károsodást 

észlel, ne használja a készüléket.   
• Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, minden része a helyén van-e.  
• Csak akkor használja a készüléket, ha a biztonsági elem megfelelően van 

beállítva.  
• Ha keményebb gyümölcsöt kíván feldolgozni, ne üzemelje a készüléket 

2 percnél tovább és hagyja elegendően lehűlni.  
• Soha ne dugja az ujját vagy egyéb tárgyakat az adagolókamrába, ha a 

készülék üzemel. Töltéshez használja a töltőcsonkot.  
• A biztonsági elemet csak a készülék kikapcsolása és a szűrő teljes leállása 

után oldja fel.  
• Ne nyúljon hozzá a szűrőn lévő kisméretű, éles késekhez.  
• Használat után a készüléket minden esetben húzza ki a hálózatból.  
• A készülék korpuszát (motor) soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
• Folyóvíz alatt se öblítse le. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

A. Töltőcsonk 
B. Adagolókamra 
C. Fedő 
D. Szűrő (rozsdamentes szűrő ) 
E. Légyűjtő edény  
F. Rostanyag tároló 
G. Biztonsági elem 
H. Sebesség beállítás 
I. Beállítható lékiöntő (Anti-Drip) 
J. A készülék korpusza - motor 

 
 

 
HASZNÁLAT ELŐTT 

• A légyűjtő edényt helyezze a készülékbe.  
• A rostanyag tárolót kissé döntse előre és úgy tegye a készülékbe. Először a 

tároló felső, majd alsó részét helyezze be.  
• A rostanyag tárolót a gyümölcs, zöldség feldolgozása során ki lehet üríteni. 

Legelőször kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a tárolót, majd ürítse ki.  
• További használat előtt a rostanyag tárolót tegye vissza a készülékbe.  
• Helyezze a szűrőt a légyűjtő edénybe. Győződjön meg, hogy a szűrő 

helyesen van-e rátéve a tengelyre.  
• Tegye rá a szűrőre a fedelét.  
• A biztonsági elemet kattintsa a fedélbe és biztosítsa be. 
• Ellenőrizze, hogy a biztosíték a megfelelő pozícióban van-e.  
• A töltőcsonkot tegye az adagolókamrába úgy, hogy a töltőcsonk mélyedései 

beilleszkedjenek az adagolókamra bordáiba.  
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Akkor működik a készülék, ha annak összes eleme a helyén van.  
• A fedőt rögzíteni szükséges és a biztonsági szerkezetet megfelelő pozícióba 

kell állítani.  
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• A gyümölcsöt és zöldséget mossa meg és úgy vágja fel, hogy a darabok 
beférjenek az adagolókamrába.  

• Győződjön meg, hogy a légyűjtő edény a lékiöntő alatt van-e.  
• Ezután tegye a feldarabolt gyümölcsöt vagy zöldséget az 

adagolókamrába és a töltőcsonkkal finoman nyomogassa a szűrő 
irányába. 

• A lékiöntőnek (lefolyócsatorna) két pozíciója van - nyitva és zárva. 
Léfacsarás során minden esetben ellenőrizze, hogy ki van-e hajtva 
(nyitva), ellenkező esetben a lé túlfolyik és károsíthatja a motort.  

• A töltőcsonkra ne gyakoroljon túl nagy erőt. Leblokolhatja és leállíthatja 
a szűrőt, illetve károsíthatja a motort. 

• Ha beadagolta a gyümölcsöt vagy zöldséget, és már nem folyik ki több lé, 
kapcsolja ki a készüléket és várja meg, míg leáll.  

 
Figyelmeztetés: SOHA NE TEGYE UJJÁT VAGY IDEGEN TÁRGYAKAT AZ 
ADAGOLÓKAMRÁBA. 
 
TANÁCSOK 

• Az adagolókamrába csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a 
képződő lé folyamatosan folyjon ki. Ha a lé túlfolyik, az a készülék 
károsodásához vezethet! 

• A képződő rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani. 
• Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak. Ez a 

készülék pl. ananász, cékla, alma, uborka, sárgarépa, spenót, dinnye, 
paradicsom, gránátalma, narancs, szőlő, stb. feldolgozására alkalmas.  

• A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal 
rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb. A 
citrusoknál a belső fehér héjat is távolítsa el, mert az íze keserű.  

• Ha almalevet készít, a lé sűrűsége a felhasznált alma fajtájától függ. 
Minél ízesebb az alma, annál sűrűbb és bővebb a leve. Válasszon ízlése 
szerinti almát.  

• Az almalé hamar megbarnul. A gyors barnulást pár csepp citromlé 
hozzáadásával fékezheti.  
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• A keményítőt tartalmazó gyümölcsöt, mint pl. a banán, papája, avokádo, füge 
vagy mangó, nem javasoljuk ezen készülékben való feldolgozásra. A 
fentiekhez inkább használja a turmixgépet.  

• A jelen készülékben leveleket, szárakat - pl. fejessalátát - is fel lehet dolgozni.  
• Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb 

ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.  
• Ha minél több levet kíván a gyümölcsből vagy zöldségből nyerni, a 

töltőcsonkot könnyedén és lassan használja.  
• Ne tegyen a készülékbe kemény gyümölcsöt és zöldséget vagy keményítő 

tartalmú élelmiszert. 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 
• A készülék használata egyszerűbb, ha használat után azonnal kitisztítja.  
• A készülék tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket, acetont, 

alkoholt, stb.  
• A készülék összes elemét tisztíthatja mosogatógépben.  
• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. Várja meg, míg a szűrő 

teljesen leáll.  
• Távolítsa el a gyümölcs- vagy zöldségmaradékot.  

 
A készüléket az alábbi sorrendben szerelje szét:  
 

1. Vegye ki a rostanyag tárolót. 
2. Vegye ki a töltőcsonkot.  
3. Oldja fel a biztonsági elemet.   
4. Vegye le a fedőt.  
5. Vegye ki a légyűjtő edényt a szűrővel együtt.  
6. Ezeket a részeket mossa el mosogatószeres meleg vízben és folyóvíz alatt 

öblítse le.  
7. A korpuszt nedves ruhával törölje le.  

 
Figyelmeztetés: A korpuszt soha ne merítse vízbe. A készüléket soha ne mossa 
folyóvíz alatt.  
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TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 
Probléma Lehetséges megoldás 

A készülék nem 
működik.  

A készülék biztonsági elemmel van ellátva. Kapcsolja ki a 
készüléket és győződjön meg, hogy egyes elemei jól 
vannek-e beszerelve.  

A készülék indítás után 
kis ideig kellemetlen 
szagot áraszt. 

Ez megszokott jelenség. Ha a készülékből több percig is 
árad a kellemetlen szag, ellenőrizze a feldolgozandó 
élelmiszer mennyiségét vagy a feldolgozás idejét.  

A készülék túl hangos, 
kellemetlen szagot áraszt 
és füstöl, stb. 

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból és adja be 
szakszervízbe.  
 

A szűrő leblokkolt. Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa ki az adagolókamrát, a 
szűrőt és kisebb darabokban adagolja a gyümölcsöt vagy 
zöldséget.  

A szűrő hozzáér az 
adagolókamrához vagy 
feldolgozás során vibrál.  

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő jól van-e elhelyezve a légyűjtő 
edényben. Ellenőrizze, hogy a szűrő alján lévő borda jól 
illeszkedik-e bele a tengely foglalatába. Ellenőrizze, hogy 
nem károsodott-e a szűrő. Bármilyen repedés, karcolás, 
stb., üzemzavart okozhat. 

MEGJEGYZÉS: Bármilyen repedést, karcolást, stb. észlel a szűrőn, ne 
használja a készüléket.  
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MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény  850 W 
A rostanyag tároló űrtartalma 1,8 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


