Nordic-saftpresser
Brugsanvisning
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Kapitel I Sikkerhedsforskrifter
Læs denne brugsanvisning, og opbevar den til fremtidig brug.
•

Apparatet skal altid frakobles forsyningen, hvis det efterlades uden opsyn. Det samme gælder, før
det samles, skilles ad eller rengøres.

•

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der er forbundet med brug af
apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt
mindst 8 år og er under opsyn. Apparatet og ledningen skal anbringes, så børn under 8 år ikke kan
nå dem.

•

Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet, og hvis de forstår de farer, der er forbundet med brug af apparatet.

•
•

Børn må ikke lege med apparatet.
Sluk for apparatet, og afbryd strømforbindelsen, før du skifter tilbehør eller arbejder i nærheden af
dele, der bevæger sig ved brug.

•
•
•
•
•
•

Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af autoriseret servicepersonale.
Hvis enheden er beskadiget eller ikke virker, må den kun serviceres af autoriseret personale.
Denne maskine må ikke anvendes til andre formål end dem, apparatet er beregnet til.
Forlad aldrig apparatet under drift.
Dette produkt er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Vær især opmærksom på "Særlige sikkerhedsinstruktioner" nedenfor.
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Særlige sikkerhedsinstruktioner for dette produkt
•
•

Før du bruger denne maskine, skal den placeres på et stabilt, fladt bord.
Før du presser saft, skal du først kontrollere, at si og rotor sidder, som de skal, og at der ikke er
nogen direkte kontakt mellem sien og det gennemsigtige låg. Sæt det gennemsigtige låg på, sæt
håndtaget på plads, og tænd for maskinen.

•

Ved ibrugtagning skal motoren igennem en indkøringsfase, så en svag lugt kan forekomme, og der
kan opstå gnister. Dette er normalt, og efter at motoren har kørt i nogen tid, vil ovenstående
fænomener forsvinde.

•

Under saftpresning skal du sørge for, at der ikke er for meget saft og for mange rester i
centerringen og pulpbeholderen. Hvis maskinen er for fuld, skal du slukke for strømforsyningen,
gøre den ren og derefter bruge den igen.

•

Under brug må saftpresserens låg ikke åbnes. Når strømforsyningen er tændt, må du ikke placere
din hånd eller redskaber i blandebeholderen eller fødeåbningen, da der i så fald kan ske en alvorlig
ulykke, eller maskinen kan blive beskadiget.

•

For at forlænge maskinens levetid er der i motoren monteret en beskyttelsesanordning imod
overophedning. Hvis motoren er tændt i længere tid eller bliver overbelastet, og
advarselstemperaturen overskrides, afbrydes strømforsyningen automatisk. Når motoren er stoppet,
skal du tage elstikket ud, vente på, at motoren køler af (ca. 30 minutter), og så først bruge den
igen.

•

Det er strengt forbudt at bruge denne maskine til blande-, hakke- eller slibeformål, hvis den
arbejder uden belastning eller med for stor belastning.

•
•

Efter brug må du ikke tømme produkterne ud, før du har afbrudt strømforsyningen ved stikket.
Kniven er meget skarp, så for at undgå fare ved rengøring skal du holde kniven under vandhanen
ved vask. Vask den ikke i hånden.
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Kapitel II Dele og funktioner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Madskubber
Gennemsigtigt hovedlåg
Si
Centerring
Flydende saftdyse
Pladespænde
Motorhjul
Trykknapafbryder
Hovedmaskine
Pulpbeholder

Kapitel III Brug
Du skal grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt med ingredienserne, inden produktet tages i brug.
(Se “Kapitel IV Vedligeholdelse og rengøring“)

1. Du skal være opmærksom på følgende før brug
BEMÆRK: Dette produkt er udstyret med et dobbelt sikkerhedssystem, som ikke begynder at fungere, før
alle dele og komponenter er monteret korrekt.

1. Når du skiller saftpresseren af eller samler den, skal du holde fast i toppen af madskubberen med hånden
og derefter klikke pladespændet på siden løs.
2. Fjern låget, og løft derefter sien og centerringen ved at holde fast i saftpressedysen med hånden og løfte
op.
3. For at undgå skader, før du tager apparatet i brug, skal du kontrollere strømforsyningen, og at den er i
overensstemmelse med klassificeringsetiketten.
4. Rengør alle dele undtagen hovedmaskinen (se vedligeholdelses- og rengøringsafsnittet).
5. Før monteringen skal du omhyggeligt læse om alle dele og funktioner.
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Brug
1. Før du tager apparatet i brug, skal du sørge for, at trykknapafbryderen står på "0". Dette vil forhindre
start af hovedmaskinen, hvis apparatet ikke er færdigsamlet, og dermed undgå unødige skader på personer
eller beskadigelse af ting.
2. Før saftpresning skal du først sørge for, at sien er placeret i den rigtige position uden direkte kontakt
mellem si og det gennemsigtige låg. Sæt det gennemsigtige låg på, fastgør pladespændet, og tænd derefter
maskinen.
3. For at kunne bruge apparatet skal det samles i henhold til diagrammet i "Dele og funktioner". Slut kablet
til en stikkontakt, tænd for kontakten, og lad maskinen køre uden belastning i 5 sek.
Placer de tilberedte grøntsager eller den tilberedte frugt i fødetragten, og tryk dem forsigtigt ned med
madskubberen.
BEMÆRK: Frugt og grøntsager må kun lægges i, mens motoren kører.
Når produkterne presses ved hjælp af madskubberen, skal den anvendte kraft være jævn eller indirekte.
Trykket må ikke være over 1 kg, og der må ikke anvendes pludselig kraft, da saftpresningseffekten i så fald
svækkes.
ADVARSEL: Hold fingrene eller andre objekter væk fra fødeåbningen
Sluk for strømmen før rengøring, hvis frugtkød- eller saftbeholderen er fuld

Driftstid
•

Denne maskine er designet med trykknapafbrydere mærket P, 0, 1 og 2 (P for tryk, 0 for stop, 1 for
lav effekt, 2 for høj effekt).

•

Til saftpresning skal du vælge høj effekt, lade maskinen fungere i 1 minut, stoppe i 1 min og
derefter gentage.

•

Når ovenstående operation er udført tre gange, skal du stoppe i 15 minutter. Brug ikke maskinen,
før motoren er afkølet, da maskinens levetid på denne måde forlænges.

•

Brug ikke apparatet mere end 1 minut ad gangen

Udvalg af frugter og grøntsager
•
•

Vælg friske, modne frugter og grøntsager. De giver mere saft.
Dette apparat er velegnet til frugter som æbler, pærer, citrusfrugter, kiwi, ananas osv. og
grøntsager som gulerødder, agurker, tomater, rødbeder, spinat og bladselleri osv.

•
•

Vask altid frugter og grøntsager
Du skal fjerne eventuelle kerner (for eksempel fra ananas og citrusfrugter), hårde kerner og tyk
skind fra produkterne
– Kerner fra citrusfrugter kan give saften en bitter smag.

•
•
•

Produkterne skal skæres i stykker af passende størrelse, før de lægges i fødeåbningen.
Skub frugt og grøntsager forsigtigt ved hjælp af skubberen
Frugter som bananer, papaya, mango, avocadoer, figner, aubergine osv. er ikke egnede til dette
apparat.

•

Apparatet må ikke anvendes til sukkerrør, isterninger og meget hårde eller fiberholdige frugter
eller grøntsager.
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•
•

Hvis du bruger overmoden frugt, vil sien have tendens til at blive tilstoppet hurtigere.
VIGTIGT: Al saft skal drikkes med det samme. Ved kontakt med luften oxideres den meget hurtigt,
hvilket kan ændre dens smag, farve og frem for alt næringsværdi.

•

Æble- og pæresaft bliver hurtigt brun. Tilsæt et par dråber citronsaft for at bremse denne
misfarvning.

Kapitel IV Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•

Sørg for, at du har taget stikket ud af stikkontakten, før du gør rent.
Rengør maskinen inden for en rimelig tid efter brug.
Hovedmaskinen må ikke vaskes direkte under vand. tør den ren med en fugtig klud.
Andre komponenter kan vaskes direkte med vand, f.eks. madskubberen, låget, sien, centerringen
og pulpbeholderen.

•
•

Hold maskinen tør og undgå at opbevare den i direkte sollys.
Du skal kontrollere, at maskinen er ren og tør, inden den opbevares.
Bemærk: Produktet må ikke rengøres med ståluld, slibemidler eller ætsende væsker, f.eks.benzin
eller acetone).

Kapitel V Produktets sikkerhedsindeks
Nominel spænding

220-240 V vekselstrøm

Nominel effekt

250 W

Nominel frekvens

50 Hz

Kontinuerlig

driftstid

for

≤1 minut

saftpresning
Ophold

≥2 minutter

IP-klassifikation:

IP 20

Model:

LKKT 5120 / 912680

Fremstillet i:

Kina

Kapitel VI Fejlanalyse og fejlfinding
Fejlfænomener

Årsagsanalyse

Fejlfinding

Kan ikke tænde vha.

1. Forkert montering af det centrale sæde.

1. Monter det centrale sæde rigtigt.

kontakt. Produktet

2. Hovedlåg monteret forkert.

2. Monter hovedlåget korrekt.

vil ikke fungere.

3. Udskift hovedlåget.

Elmotoren lugter

Produktet sendes til et autoriseret

dårligt de første par
gange.

Det er normalt.

serviceværksted, hvis produktet har en
ubehagelig lugt efter gentagen brug.
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1. Underspænding
Stopper midlertidigt

2. For mange ingredienser

under drift.

3. For meget kraft på madskubber
4. Termisk beskyttelse af motor

1. Kontrollér for underspænding
2. Afbryd strømmen, tag de
overskydende ingredienser ud.
3. Brug madskubberen forsigtigt.
4. Genstart efter 20-30 minutter.

For meget pulp i

1. Saftudpresningsnet beskadiget.

1. Udskift nettet.

saften

2. For meget frugtkød i centerringen.

2. Rengør centerringen.

1. Forkert montering af
saftudpresningsnettet og dårlig
Unormale

afbalancering under drift.

vibrationer eller

2. Usikker placering af produktet, eller

kraftig støj.

fodpuden er løs.
3. Overspænding
4. For mange ingredienser

Lav mængde saft
Kniv

1. Monter saftudpresningsnettet korrekt.
2. Placer produkterne stabilt, eller
monter fodpuden korrekt.
3. Kontrollér for overspænding.
4. Afbryd strømmen, tag de
overskydende ingredienser ud.

1. Meget pulp i centerringen.

1. Rengør centerring.

2. For kraftigt tryk på madpresseren.

2. Tryk forsigtigt på madskubberen.

Kniven er blokeret af ingredienser

Afbryd strømmen, tag ingredienserne ud.

Bemærk:
Ovenstående indhold er analyse og fejlfinding af almindelige fejl. Ved andre problemer skal du sende
maskinen til reparation hos en autoriseret reparatør. Du må ikke selv foretage reparation eller skille
produktet af.

Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever i stedet
apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen.

7

