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Használati útmutató 

GYÜMÖLCSPRÉS 
R-437 vitaMAX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket 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 terméket 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 termék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását 
nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és 
a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

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

által. 
• Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását 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 módosításokat a terméken - áramütés 
veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem 
szolgál kültéri használatra. 

• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy 
elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében. 

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében. 
• A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre. 
• A készülék használata előtt győződjön meg, hogy jól van-e összeszerelve. 
• Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. 
• Ne töltse túl a készüléket. 
• A készüléket csakis a behelyezett szűrővel használja. Ne használja a 

berendezést sérült szűrővel. 
• A készülék üzemelése során a zárófedelet ne távolítsa el. 
• A készülék bármilyen mozgatása vagy részeinek össze- és szétszerelése előtt 

azt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ha  készülék üzemel, soha ne tegye ujját vagy idegen tárgyakat az 

adagolókamrába. Ehhez csakis a töltőcsonkot használja. 
• Ne használja és ne is tárolja a készüléket párás helyen. 
• Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez 

nedves kézzel. 
• Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. 
• A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja. 
• A készülék túlhevülés elleni biztosítékkal van ellátva. Amennyiben a készülék 

túlhevülésére kerül sor, a biztosíték aktiválódik és a készülék kikapcsol. Ilyen 
esetben húzza ki a készüléket a hálózatból és 30 percig hagyja hűlni. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1. Töltőcsonk   
2. Átlátszó fedél töltőnyílással  
3. Szűrő 
4. Közbülső foglalat   
5. A fedél biztonsági tartókarja 
6. Rostanyag tároló  
7. Korpusz  
8. Légyűjtő edény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Első használat előtt a készülék kivehető részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS 
KARBANTARTÁS” fejezetet. 

• Állítsa össze a készüléket a fenti ábra szerint. A zárófedél nem nyomhatja le a 
szűrőt. A fedél biztonsági tartókarjának rögzítéséhez egyik kezével fogja a 
zárófedelet, másik kezével húzza a tartókart a fedélre. 
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Megj.: A készülék biztonsági szerkezettel van ellátva. Amennyiben a fedél 
biztonsági tartókarja vagy a rozsdamentes szűrő nem megfelelően van elhelyezve, 
a készülék nem indul be. 
• Ellenőrizze, hogy a készülék jól van-e összeszerelve és a kezelőgomb 

kikapcsolt (0) helyzetben van-e. 
• A készülék 0, I és II pozíciójú kezelőgombbal van ellátva (0 = üzemen kívül, I 

= alacsonyabb teljesítmény, II = erősebb teljesítmény). 
• A készüléket kapcsolja be a hálózatba és hagyja kb. 5 mp-ig üresen üzemelni. 

Ezután tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget az adagolókamrába és a 
töltőcsonkkal nyomja le. Az optimális eredményhez a nyomás egyenletes és 
lassú legyen (a nyomóerő ne lépje túl az 1 kg-ot). 

• Ha az erősebb teljesítményt választja (II pozíció), max. 1 percig hagyja járni a 
gépet, ezután állítsa le és 1 percig hagyja pihenni. Három ilyen ciklus után 
hagyja a készüléket kb. 15 percig hűlni. Amíg a motor nem hűlt le, ne kapcsolja 
be ismét, amivel meghosszbabítja a készülék élettartamát. 

• A préselés során ellenőrizze, hogy a készülék középső része vagy a rostanyag 
tároló nincs-e túl tele. Ha igen, akkor a készüléket húzza ki a hálózatból, az 
edényeket ürítse ki, majd folytassa a préselést. 

• Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• A készülék szétszereléséhez oldja fel a zárófedél biztonsági tartókarját, vegye 

le a fedőt és a rostanyag tárolót, majd emelje fel és vegye ki a középső részt a 
szűrővel együtt. 

Megj.: A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen 
normális és gyorsan elmúlik. 

 
TANÁCSOK 

• A töltőgaratba csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő 
lé folyamatosan folyjon ki és ne gyűljön össze. Ha a lé túlfolyik, az a készülék 
károsodásához vezethet. 

• A rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani. 
• Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak. 
• 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. 
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• A jelen készülék az alábbi gyümölcs vagy zöldség feldolgozására alkalmas: 
alma, narancs, ananász, szőlő, gránátalma, dinnye, sárgarépa, cékla, uborka, 
spenót, paradicsom, stb. A keményítőt tartalmazó gyümölcsöket, mint pl. a 
banán, papaya, avokádó, füge vagy mangó nem javasolt a jelen készülékben 
feldolgozni. A fentiekhez inkább használja a turmixgépet. 

• Ne tegyen a készülékbe nagyon kemény gyümölcsöt és zöldséget, illetve rostot 
és keményítőt tartalmazó terméseket. 

• Almalé készítése során a lé sűrűsége az alma fajtájától függ. Az alma lébőséga 
határozza meg, milyen a kipréselt almalé. Az almalé gyorsan megbarnul, de ez 
pár csepp citronlével megakadályozható. 

• Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb ideig állni 
hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki. 
• A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen 

szárazra. 
• A készülék levehető részeit (tömőcsonk, zárófedél, szűrő, foglalat, rostanyag 

tároló, légyűjtő edény) mossa el vízzel. A szűrő tisztítása közben fokozott 
elővigyázatossággal járjon el, mert élesek a szélei. 

• Gátolja meg, hogy a készülék talpazatát víz érje. Ne merítse a készüléket vízbe 
vagy más folyadékba. 

• Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a 
készülék ne sérüljön meg.  

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, 
szellőztetett helyen. 



Gyümölcsprés R-437 vitaMAX HU 
 

 
7 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges maximális teljesítmény 1200 W 

 
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.  


