
GEBRUIKS AANWIJZING CITRUSPERS ELEKTRISCH 
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN. 

Elektrische aansluiting: De randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en 
plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 260 watt. Dus sluit de pers aan 
op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Vermijd overbelasting en 
schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.  
1 Pershendel 
2 Olijfje 
3 Perskom 
4 Anti-opspatdeksel 
5 Sapkom 
6 Schakelaar Aan / uit 
7 Motorblok 
8 Glashouder 
9 Pen 
Voorbereiding en gebruik: 
1. De te persen sinasappel in tweeën snijden. 
2. De schakelaar Aan / uit (6) in de Aanstand zetten. In deze stand werkt de 
elektrische motor maar wordt de draaibeweging van het olijfje (2) nog niet 
aangedreven. 
3. De halve sinasappel op het olijfje plaatsen (2). 
4. Geleidelijk aan ongeveer 5 seconden lang druk uitoefenen op de hendel 
(1). In deze stand wordt het olijfje (2) door de druk uitgeoefend op de hendel 
(1) aangedreven. 
5. Los laten: de hendel (1) optillen en de achtergebleven 
sinasappelschilletjes uit het olijfje halen. 
6. Op dezelfde manier te werk gaan voor de volgende halve sinasappels die u wenst uit te persen. 
7. Let op : als u klaar bent, de citruspers in de uit stand zetten middels de schakelaar Aan / uit (6). 
Schoonmaken: 
• Het apparaat tot stilstand brengen en de steker uit de contactdoos halen. Het apparaat mag niet schoongemaakt 
worden met een waterstraal of water onder druk. 
• Het motorblok (7) mag niet in water ondergedompeld worden. Wij raden aan het apparaat onmiddellijk na gebruik 
schoon te maken. Het schoonmaken zal sneller gaan als u niet wacht tot de achtergebleven stukjes sinasappel of 
citroen zijn opgedroogd. 
1. Het olijfje (2) eraf halen en onder de kraan afspoelen. 
2. De kom (5) afspoelen door er water door te laten stromen, u kunt het water opvangen in een glas dat u op de 
houder hebt geplaatst (8). 
3. En tenslotte de kom met een spons schoonmaken en afdrogen 
4. Het perskommetje (3) met een spons schoonmaken. 
5. De glashouder (8) verwijderen en onder de kraan afspoelen. 
Let op: 
1. Dit apparaat niet gebruiken om andere dingen uit te persen dan sinasappels of citroenen. 
2. Pas een halve sinasappel uitpersen met de hendel na de schakelaar Aan / Uit in de stand 1 gezet te hebben. 
Storing : 
Probeer zo nauwkeurig mogelijk de oorzaak van de storing op te sporen . 
Het apparaat wil niet starten: 
• Controleren : de voeding via het stroomnet, de staat van het netsnoer. 
• Controleren of het controlelampje van de schakelaar Aan / Uit (6) gaat branden als hij op stand 1 wordt gezet. 
• Als de schakelaar op stand 0 staat, controleren of het olijfje (2) makkelijk met de hand gedraaid kan worden. 
Het apparaat stopt naar aanleiding van oververhitting van de motor: (het motorblok voelt warm aan) De motor wordt 
beschermd door een geïntegreerde thermische beveiliging. Bij oververhitting zal de motor tot stilstand komen. 
• De schakelaar Aan / Uit (6) op de stand 0 zetten, de steker uit de contactdoos halen. 
• Wachten tot de motor is afgekoeld (25 tot 45 minuten), dan opnieuw drukken op de schakelaar Aan / Uit (6) (stand 1). 
Het apparaat komt tot stilstand naar aanleiding van een overbelasting: 
• Als de motor stopt tijdens de werking, moet u de druk op de hendel opheffen, de motor zal dan weer van start gaan . 
Na gebruik: 
- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact 
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen 
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen 
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen 
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen 
Retour: 
Het apparaat dient schoon en droog 
in de flightcase retour gegeven te worden. 
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