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Kapitel I Säkerhet  
Läs alla instruktioner noga och spara dem för framtida bruk. 

• Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den ska lämnas utan uppsikt och innan du 
monterar, demonterar eller rengör den.  

• Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller fått instruktioner 
om säker användning av apparaten och om de förstår riskerna. Rengöring och underhåll får endast 
utföras av barn om de är 8 år eller äldre och övervakas. Förvara apparaten och elsladden utom 
räckhåll för barn under 8 år.  

• Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller 
brist på erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller om personerna fått 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt samt om de förstår riskerna.  

• Barn får inte leka med apparaten.  
• Stäng av apparaten och dra ut nätsladden innan du byter tillbehör eller arbetar nära delar som är 

rörliga under användning.  
• Om kabeln är skadad måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal.  
• Om enheten är skadad eller inte fungerar får endast behöriga personer utföra service på den. 
• Denna maskin får inte användas för andra ändamål än de avsedda.  
• Lämna aldrig apparaten under användning.  
• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.  
• Läs noga ”Särskilda säkerhetsinstruktioner” nedan. 
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Särskilda säkerhetsinstruktioner för denna produkt  
• Placera apparaten på en stabil och plan yta före användning.  
• Kontrollera först att silen och rotorn sitter på plats innan du gör juice och att det inte finns någon 

direkt kontakt mellan silen och det transparenta locket. Sätt på det transparenta locket, sätt spännet 
på plats och slå på maskinen.  

• I början har motorn en inkörningsfas då det kan uppstå en aning lukt och gnistor. Detta är normalt, 
och efter att motorn har körts under en tid kommer ovanstående fenomen att försvinna. 

• Under användning, se till att det inte finns för mycket juice och fruktkött i mellanringen och 
fruktköttsbehållaren. Om de är för fulla, stäng av apparaten, rensa och använd sedan igen. 

•  Öppna inte locket under användning. När strömförsörjningen är ansluten, stoppa inte in handen 
eller något redskap i maskinens öppningar, du riskerar då att skada dig eller maskinen.  

• För att förlänga maskinens livslängd är motorn utrustad med ett temperaturskydd. Om motorn går 
under en längre tid eller överbelastas och säker temperatur överskrids, stängs maskinen 
automatiskt av. Om motorn stannar, dra ur nätsladden, vänta tills motorn svalnat (ca 30 min) och 
starta sedan apparaten igen. 

• Det är inte tillåtet att använda denna maskin för mixning, malning eller finfördelning. Inte heller 
att köra den utan belastning eller med överdriven belastning.  

• Efter användning, öppna inte apparaten förrän du har dragit ur nätkontakten.  
• Skärbladet är mycket vasst, håll det under rinnande vatten för rengöring, diska det inte för hand. 
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Kapitel II Delar och funktioner 

 

1. Påmatare 
2. Transparent lock 
3. Sil 
4. Mellanring 
5. Juicemunstycke 
6. Spänne 
7. Motoraxel 
8. Strömbrytare 
9. Juicemaskin 
10. Fruktköttsbehållare 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kapitel III Användning 

Rengör alla delar som kommer i kontakt med ingredienserna innan du använder produkten. (Se ”Kapitel IV 
Underhåll och rengöring”) 

1. Viktigt – före användning 

OBSERVERA: Denna produkt är utrustad med dubbla säkerhetssystem och den kommer inte att fungera 

innan alla delar är korrekt monterade.  

 

1. När du demonterar maskinen, håll i påmatarens överdel och lossa spännet på sidan. 
2. Ta bort locket och lyft sedan upp silen och mellanringen genom att hålla i juicemunstycket. 
3. Före användning ska du kontrollera att strömförsörjningen (spänning, frekvens) stämmer överens med 
apparatens märkskylt. 
4. Rengör alla delar utom själva maskinen (se kapitlet ”Underhåll och rengöring). 
5. Läs noggrant igenom kapitlet ”Delar och funktioner” innan du monterar ihop maskinen. 
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Användning 
1. Se till att strömbrytaren är i läge ”0” (AV) innan du använder maskinen. På så sätt undviker du att starta 
maskinen innan den är färdigmonterad och förhindrar skador på dig och maskinen. 
2. Kontrollera först att silen sitter på plats och att det inte finns någon direkt kontakt mellan silen och det 
transparenta locket. Sätt på det transparenta locket, säkra spännet och slå sedan 
på maskinen. 
3. Montera maskinen enligt kapitlet ”Delar och funktioner”. Sätt i kontakten i ett eluttag, slå på maskinen 
och låt den gå i 5 sekunder utan belastning.  
Lägg förberedd frukt och grönsaker i matningsöppningen och tryck försiktigt ner dem med påmataren. 
 
OBSERVERA: Frukt och grönsaker får endast läggas i maskinen när motorn körs. 
Tryck ner maten med påmataren med jämn och liten kraft. 
Tryck inte med mer än 1 kilos kraft och tryck inte med plötslig kraft eftersom det 
minskar apparatens effektivitet. 
 
VARNING: Håll fingrar och andra föremål borta från matningsöppningen. 
Stäng av strömmen för rengöring eller om juicebehållaren eller fruktköttsbehållaren är full. 

Drifttid 
• Denna maskin är utrustad med en strömbrytare märkt P, 0, 1 och 2 (P för puls, 0 för stopp, 1 för 

låg effekt, 2 för hög effekt). 
• För att göra juice, välj hög effekt, kör i 1 minut, stäng av i 1 minut, och upprepa sedan.  
• När du har upprepat 3 gånger, stäng av i 15 minuter. Använd inte maskinen förrän motorn har 

svalnat, maskinens livslängd förlängs på så sätt. 
• Kör inte apparaten i mer än 1 minut i sträck 

 

Val av frukt och grönsaker 
• Välj färska och mogna frukter och grönsaker, de kommer att ge mer juice.  
• Denna apparat är lämplig för frukter som äpplen, päron, citrusfrukter, kiwi, ananas etc. samt 

grönsaker som morötter, gurkor, tomater, rödbetor, spenat och selleri, etc.  
• Skölj alltid frukten och grönsakerna. 
• Ta bort alla kärnor (till exempel från ananas och citrusfrukter), hårda frön och tjocka skal.  

– Kärnor från citrusfrukter kan göra att juicen smakar beskt. 
• Frukten och grönsakerna ska skäras i bitar av lämplig storlek innan de läggs i maskinen.  
• Tryck ner frukten och grönsakerna försiktigt med påmataren. 
• Frukter som bananer, papaya, mango, avokado, fikon, aubergine etc. är inte lämpliga för denna 

apparat. 
• Apparaten får inte användas för sockerrör, isbitar och alltför hårda eller fibrösa frukter eller 

grönsaker.  
• Om du använder övermogna frukter kan silen bli igensatt snabbare.  
• VIKTIGT: All juice bör konsumeras omedelbart. Vid kontakt med luft oxideras juicen mycket 

snabbt, vilket kan ändra smak, färg och framför allt näringsvärdet. 
• Äppel- och päronjuice blir snabbt brun. Tillsätt några droppar citronsaft för att bromsa 
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missfärgningen. 

Kapitel IV Underhåll och rengöring 

• Se till att du har kopplat ur maskinen från eluttaget innan du rengör den.  
• Rengör maskinen inom rimlig tid efter användning.  
• Själva maskinen kan inte tvättas direkt i vatten, torka istället av den med en fuktig trasa.  
• Andra komponenter kan tvättas direkt med vatten, såsom påmatare, lock, sil, mellanring och 

fruktköttsbehållare.  
• Håll maskinen torr och undvik att förvara den i direkt solljus.  
• Du måste kontrollera att maskinen är ren och torr innan du ställer undan den. 

 
OBSERVERA: Produkten får inte rengöras med stålull, slipande tvättmedel eller frätande vätskor 
(t.ex. bensin eller aceton). 
 

Kapitel V Tekniska data 

  

Kapitel VI Felsökning och åtgärder 
 

Felsymptom Felanalys Åtgärd  

Strömbrytaren 

fungerar inte, 

maskinen startar 

inte. 

1. Felaktig montering. 

2. Locket monterat i fel läge. 

 

1. Montera alla delar korrekt. 

2. Montera locket i rätt läge. 

3. Sätt tillbaka locket. 

Elmotorn luktar illa 

de första gångerna 

den körs. 

Detta är normalt. 

Skicka produkten till ett auktoriserat 

serviceställe om produkten har en 

obehaglig lukt efter upprepad 

användning. 

Märkspänning 220–240 VAC 

Märkeffekt 250 W 

Märkfrekvens 50 Hz 

Kontinuerlig drift när man gör juice:  ≤1 minut 

Tid mellan körningar ≥2  minuter 

IP-klass: IP 20  

Modell: LKKT 5120 / 912680 

Ursprungsland:  Kina  
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Maskinen stannar 

under användning. 

1. För låg nätspänning. 

2. För stor mängd ingredienser. 

3. För stort tryck på påmataren. 

4. Motorns temperaturskydd har löst ut. 

1. Kontrollera om nätspänningen är för 

låg. 

2. Koppla bort strömförsörjningen, ta 

bort överflödiga ingredienser.  

3. Tryck försiktigt på påmataren. 

4. Starta igen efter 20–30 minuter. 

För mycket fruktkött 

i juicen. 

1. Silen är skadad. 

2. För mycket fruktkött i mellanringen. 

1. Byt ut silen. 

2. Rengör mellanringen. 

Onormala 

vibrationer eller 

högt ljud. 

1. Felaktig montering av sil och dålig 

balansering. 

2. Instabil placering av produkten eller en 

fotdyna är lös. 

3. För hög nätspänning. 

4. För stor mängd ingredienser. 

1. Montera silen på rätt sätt. 

2. Placera produkten på en stabil yta 

eller sätt tillbaka fotdynan på rätt ställe. 

3. Kontrollera om nätspänningen är för 

hög. 

4. Koppla bort strömförsörjningen, ta 

bort överflödiga ingredienser. 

Liten mängd juice. 
1. Mycket fruktkött i mellanringen. 

2. För stort tryck på påmataren. 

1. Rengör mellanringen. 

2. Tryck försiktigt på påmataren. 

Skärblad  Skärbladet är blockerat av ingredienser. 
Koppla bort strömförsörjningen, ta bort 

ingredienser. 

OBSERVERA: 

Ovanstående kapitel rör endast normal felsökning och åtgärder, för andra fel måste du skicka apparaten till 
en auktoriserad reparationsverkstad. Det är inte tillåtet att demontera eller reparera produkten själv. 

 

Produkter märkta med denna symbol får inte slängas bland hushållsavfall. Lämna in produkten på din 

lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen. 


