
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
MODEL: AG477

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna wyciskarka owoców - szybko i łatwo sporządź zdrowy naturalny sok z Twoich ulubionych 
owoców. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Wielofunkcyjna wyciskarka do soków - niezbędna w każdym domu.
• Klasyczna konstrukcja kopuły gwarantuje wydajne wyciskanie soku.
• Można stosować do wyciskania cytryny, pomarańczy, limonki i innych owoców cytrusowych.
• Wysoka wydajność bez utraty wartości odżywczych.
• Krawędź pojemnika na sok wyposażona w dziobek ułatwiający nalewanie.
• Wymiary: 10 x 10 x 14 cm.
• Zasilanie: 4x bateria AA 1,5V bądź 6V AC Adapter (Brak w zestawie).
• Pojemność: 250ml.

W zestawie:

• Wyciskarka.

2. Użytkowanie

• Przed pierwszym użyciem należy włożyć Baterie 4 x AA 1.5V do wnętrza urządzenia, bądź 
podłączyć pod zasilanie.

• Rozetnij owoc i umieść jedną połówkę w stożku wyciskającym.
• Urządzenie nie posiada włącznika aby uruchomić należy przycisnąć i przytrzymać cytrusem stożek

wyciskający.
• Upewnij się, że podczas pracy urządzenie stoi stabilnie.
• Po każdym użyciu wyciskarki wyczyść stożek wyciskający jak i filtr miąższu (służy do wyłapywania 

pestek)

3. Uwagi i środki ostrożności

• Zwróć uwagę aby napięcie wyciskarki było zgodne z napięciem w gniazdku do którego ją 
podłączasz.

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Do czyszczenia nie należy używać chemicznych i wywabiających środków czyszczących. W celu 

wyczyszczenia urządzenia zaleca się używanie miękkiej wilgotnej ściereczki.
• W przypadku wyciskania różnych rodzajów owoców np. pomarańcz i grejpfrutów zalecane jest 

umycie części wyciskającej oraz pojemnika na sok pod bieżącą wodą. 
• Urządzenie przeznaczone jest do wyciskania soku z owoców o miękkim miąższu, takich jak 

pomarańcze, cytryny itp. Urządzenia nie należy używać do twardych owoców.
• Owoce (pomarańcze cytryny, grejpfruty itp.) należy przecinać na pół (poziomo). 
• Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli się przegrzeje, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.
• Jeżeli wyciskarka jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Nigdy nie myć części elektronicznej w zmywarce.
• Wymień baterie, kiedy wyciskarka nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest 

bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do 

sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane 
przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 
zniszczenie urządzenia.

• Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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