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Zöldség és gyümölcsfacsaró készülék
220-240V 50Hz 150W

____________________________________________

Kérjük, olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt 
használatba veszi a terméket

CSAK OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA

1. Biztonsági előírások
Amikor elektromos háztartási eszközt használ, mindig 
kövesse az alábbiakban leírtakat:
1.1. Olvasson el minden utasítást a termékről
1.2. Az áramütés elkerülésének érdekében kérjük, 

soha ne helyezze a terméket vízbe
1.3. Gyermekeit világosítsa fel a termék használatát 

illetően, jelezze, hogy játékra nem alkalmas
1.4. Ne használja a terméket sérült tápkábellel, vagy

bármilyen más fizikai sérülés esetén. Kérjük, 
amennyiben a termék megsérült juttassa vissza azt 
az eladás helyszínére, esetleges javítás céljából.

1.5. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, vagy a 
helyi szerviznek szükséges cserélnie.

1.6. Húzza ki a terméket, amennyiben elutazik.
1.7. Kerülje a mozgó alkatrészek érintését működés 

közben.
1.8. Ne használjon olyan kiegészítőket, melyek a 

gyártói előírásoknak nem felelnek meg. 
1.9. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a gépet 

leállította, annak motorja már nincs üzemben.
1.10. Ne dugja az ujját a gépbe, amíg az használatban

van. Amennyiben a gép esetleg eldugulna, kérjük, 
használja a mellékelt eszközt annak tisztítására, vagy
használja az üzemirány fordító gombot. Amennyiben
ez nem lehetséges, kérjük, kapcsolja ki a motort, 
mielőtt a gép szétszerelését megkezdi.

1.11. Ne használja kültéri gépként.
1.12. Ne használja a terméket másra, mint annak 

eredeti célja.

1.13. A termék emelését körültekintően végezze.
1.14. Semmilyen alkatrészt ne helyezzen 

mosogatógépbe.
1.15. Ne használja a gépet folyamatban több mint 30 

percig, mert a motor leéghet, ez esetben a gép 
kikapcsolhat. Amennyiben a gép lehűlt ismét 
használatba veheti.

1.16. A facsarót semmiképp ne használja kemény 
anyagok feldolgozására, pl: jég, fagyasztott 
termékek, nagyobb magok.

1.17. A termék használata nem javasolt 
gyermekeknek, vagy korlátozott cselekvőképességű 
személyeknek.

1.18. Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki, mielőtt 
annak részegységeihez nyúlna.

2. Telepítési és használati útmutatás.

2.1. Alkatrész azonosítás és ellenőrzés

Főalkatrészek



1. Garat
2. Facsaró csavar
3. Kevesebb pépet termelő szűrő
4. Több pépet termelő szűrő
5. Forgó kefe
6. Edény
7. Alap
8. Tisztító kefe
9. Tömörítő
10. Tartály

Megjegyzés: Ne indítsa el a gépet feldolgozandó 
zöldségek vagy gyümölcsök nélkül.

Fontos: A garat széle a zárt állapot felé kell, hogy 
mutasson a gép megfelelő működéséhez

2.2. Összeszerelési útmutató

Fontos: Az edény alján egy gumi fék van. Amikor 
helyén van, ez biztosítja, hogy csak a megfelelő helyen 
távozik a préselt dzsúsz. Mielőtt elindítja a gépet 
bizonyosodjon meg róla, hogy a fék megfelelő helyen 
van.

1. Állítsa össze az edényt (hármas kép). 
Bizonyosodjon meg arról, hogy az edény teljesen 
ráhelyezkedik az alaphoz.

2. Válassza ki, hogy melyik szűrőre lesz szüksége. A 
sárga szűrő csökkenti a pép mennyiségét. A fehér 
szűrő egy durvább szűrő, ami növeli a pép 
mennyiségét a végtermékben.

Helyezze be a szűrőt a forgó kefébe. Állítsa a 
szűrőn látható piros pontot egy irányba az 
edényen látható piros ponttal és helyezze be a 

szűrőt és a forgó kefét az edénybe. 



3. Helyezze be a facsaró csavart a szűrőbe és 
forgassa, amíg nem kerül a helyére (ötös kép)

4. Helyezze rá a garatot az edényre (hatos kép). 
Állítsa a garaton található kis nyilat az edényen 
található piros pont irányába.

Csavarja el a garatot, úgy, hogy műanyag fül a 
nyíllal az alapon látható zárt jelzés fele mutasson 
(hetes kép)
Megjegyzés: A kis nyíl a négyes egységről már nem
kell, hogy a piros pont fele mutasson, amennyiben

 zárva van az eszköz.



2.3. Használat közbeni utasítások
Fontos:
 Az áramütés elkerülésének érdekében ne használja

a gépet vizes kézzel.
 Ne használja a gépet nem megfelelő anyagokkal

 Ne működtesse a gépet 30 percnél tovább.

1. Dugja be a gépet
2. Helyezzen egy edényt, tárolót a gép kifolyója alá és

egyet a pép kifolyója alá.
3. Az eszköz bekapcsoló gombjának három állása van:

A. ON: Ez elindítja a motort és a facsarást.
B. OFF: Ez az alapállapot, így a gép kikapcsolt 

állapotban van.
C. REV: Visszafelé csavarja a fejet. Csak akkor 

használja, ha valami beragadt a gép 
valamely pontján.

4. Helyezze be a facsarni kívánt ételt az edénybe.
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a behelyezett 

darabok nem nagyobbak 4 cm-nél. 
 Minden nagyobb magot vagy darabkát távolítson 

el.
 Mindig mossa meg az ételt, mielőtt behelyezi a 

gépbe.
 Ne töltse túl az edényt, ne erőltessen bele ételt. 

Lassan engedje a gépbe az ételt és hagyja, hogy a 
facsaró szabadon dolgozhasson. A tömörítőt csak 
akkor használja, ha az étel beragadt.(nyolcas kép)



5. Kapcsolja ON állásba a gépet.
 Lassan helyezze be az ételt a gépbe. 
 Ne töltse túl az edényt.

6. Amikor végzett kapcsolja ki a gépet (OFF)

Ha a gép eldugulna, és nem működik:
1. Kapcsolja ki a gépet és állítsa a gépet REV állásba 

pár másodpercre. Megjegyzés: Az üzemirány 
megfordítása pulzáló mozgással jár.

2. Ha az üzemirány megfordítása nem működik, 
kapcsolja ki a gépet, és húzza le a hálózatról. 
Szerelje szét a gépet és távolítson el mindent, 
amitől a gép beragadhatott, ezután állítsa újra 
össze.

Hogyan szedjük szét és takarítsuk a gépet:
1. Kapcsolja ki az eszközt
2. Jobbra forgassa el az edényt és a tartályt, amíg az a

zárt pozíciótól eltávolodik, majd emelje meg. 
(kilences kép)

3. Szedje szét az alkatrészeket, a képen látható 
sorrendben.(tízes kép)

4. A kefét mártsa meleg szappanos vízbe, mossa át a 
részegységeket, majd törölje őket tisztára.

3. Használjon nedves rongyot az alap 
megtisztításához.

3. Takarítási tanácsok

 Időközönként távolítsa el a műanyag keféket a 
forgórészről és tisztítsa meg őket.

 Mossa át minden használat után, így megnövelheti
annak élettartamát.

 Húzza ki a gumi féket az edény aljából, hogy 
alaposan kitakaríthassa azt. Mindig bizonyosodjon 
meg róla, hogy visszahelyezte, hogy a gép 
megfelelően működhessen, ellenkező esetben 
ereszthet.

 Ne használjon erős vagy maró hatású 
tisztítószereket.

 Ne helyezze mosogatógépbe az eszközt, vagy 
annak részegységeit.

4. Technikai specifikációk
 Beérkező feszültség: 220-240V
 Frekvencia: 50Hz
 Teljesítmény: 150W
 Forgatási sebesség: 43 fordulat/perc
 Maximális folyamatos üzem: 30 perc
5. Lehetséges problémák és megoldásaik
Mielőtt a szervizt hívja, kérjük, olvassa végig a 
táblázatot.



Probléma Lehetséges okok Mit tegyen

Nincs áram a gépben
Nincs bedugva a gép

Ellenőrizze, hogy a gép 
csatlakozik a hálózathoz

Hibás összeszerelés
Szerelje ismét össze a gépet, 
követve az utasításokat

A motor megállt

Túltöltötte a tartályt

Használja visszafelé módban a 
gépet, próbálja kitakarítani 
azt. Többszöri próbálkozásra 
sikerülhet

Túl sokáig használta a gépet, 
túlmelegedés elkerülése 
érdekében kikapcsolt

Hagyja kikapcsolt állapotban 
és várja meg, míg lehűl a gép.

Folyás a tartály aljából
A gumi fék nem megfelelően 
lett rögzítve

Helyezze vissza a gumi féket a 
helyére.

Foltos tartály, szűrő, kefe
Természetes elszíneződés, 
mely a facsarásból adódik

Próbálja többször takarítani a 
gépet és egységeit.

Magas, visító hang működés 
közben

A facsaró csavar hangja
Teljesen normális működési 
hang. Figyeljen rá, hogy ne 
töltse túl a tartályt.

Sérülés a szűrőn
Kemény, vagy fagyasztott 
ételek okozzák, vagy 
túltöltötte a gépet

Olvassa el részletesen a 
használati útmutatót a gép 
megfelelő használatát illetően.


