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Gratulálunk 
az új CP 8010 citrusfacsarójának megvásárlásához.
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A CP 8010 citrusfacsaró elegáns, masszív kivitele tökéletes illeszkedik 
egyedülálló, egyszerű vezérlőelemeivel.
E útmutató megalkotásánál célunk az volt, hogy Önnek a CP 8010 
citrusfacsaró előnyeiről a lehető legtöbb informaciót megadjuk. 
Reméljük, hogy e útmutató minden oldala a friss citrusgyümölcsök 
feldolgozásának új technológiájáról örömet szerez.

Szeretnénk megköszönni és kívánunk…

Önnek sok kellemes élményt az új citrusfacsaróval.
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BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára fi gyeltünk. 
De kérjük, a villamos eszközök használatánál óvatosan járjon el és tartsa be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A CP 8010 CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATÁNÁL 

•  Működésbe hozás előtt olvassa el az 
összes utasítást és őrizze meg későbbi 
használat esetére.

•  Használat előtt teljesen tekerje le 
a tápkábelt.

•  A citrusfacsarót mindig száraz és 
egyenes felületen használja.

•  Használat előtt a citrusfacsaróról 
távolítsa el az összes reklámcímkét.

•  Áramforráshoz csatlakoztatás előtt 
és a citrusfacsaró bekacsolása előtt 
ellenőrizze, hogy a citrusfacsaró jól van-
e összeállítva. A citrusfacsaró nem fog 
működni, ha nincs jól összeállítva.

•  Ha a citrusfacsarót felügyelet nélkül 
hagyja, nem használja, át akarja 
helyezni vagy szét akarja szerelni 
tisztítás céljából, először kapcsolja ki a 
kapcsolóval és kapcsolja le a hálózatról.

•  Ne hagyja a tápkábelt az asztal szélén 
át lógni. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel 
ne érintkezzen forró felülettel vagy ne 
gabalyodjon össze.

•  A berendezést ne tegye forró gáz- vagy 
villanytűzhelyre, se annak közelébe, 
esetleg olyan helyekre, ahol forró 
sütővel érintkezhetne.

•  Működés közben a berendezést ne 
hagyja felügyelet nélkül.

•  A berendezés használatánál legyen 
óvatos – ne tegye a kezét, se az ujjait a 
mozgó vagy forgó részek közelébe.

•  Se a kezét, se az ujjait ne tegye a 
facsarókar mechanikájának közelébe 
a citrusfacsaró hátoldalán, ha a kart 
felemeli.

•  Ezt a berendezést nem úgy 
tervezték, hogy kis gyermekek vagy 
magatehetetlen személyek megfelelő 
felügyelet nélkül használják.

•  A gyermekekre ajánlott felügyelni, hogy 
a berendezéssel ne játszanak.

•  Se a tápkábelt, se a facsaró 
készüléktestét ne merítse vízbe, vagy 
más folyadékba.

  A berendezést ne használja más célra, 
mint amire tervezték. Ne használja 
mozgó hajón, vagy gépkocsiban. Ne 
használja kint.

•  A biztonság érdekében villamos 
készülékek használatakor ajánlott 
áramvédő (védőkikapcsoló) telepítése. 
Az áramkörbe, amelyhez a készülék 
csatlakozik, kell az áramvédőt telepíteni 
30 mA-t túl nem lépő maradékáram 
kapacitással. Lépjen kapcsolatba 
villanyszerelőjével.

•  Minden más karbantartást (tisztításon 
kívül), mint tisztítás, csakis erre 
jogosított szerviz végezhet.

•  Tartsa be pontosan az utasításokat 
a karbantartásnál és tisztításnál.

•  Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, 
aljzatot és az egész berendezést, hogy 
nem sérültek-e. Ha sérülés történt, 
azonnal fejezze be a berendezés 
használatát és adja le a legközelebbi 
szakszervizben ellenőrzésre, javításra 
vagy a sérült részek kicseréléséhez, 
hogy elkerülje a veszélyes helyzetek 
kialakulását.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN



A 8010 CITRUSFACSARÓ BEMUTATÁSA 

Facsarókar 
Lehajtható patent mechanizmus biztosítja a 

gyümölcs egyenletes benyomását és könnyű 
felengedését. A facsarás és a facsaró tisztítása 

gyorsabb és könnyebb.

Fedél 
a praktikus tároláshoz (nincs ábrázolva)

2 rozsdamentes szűrő
(mosható mosogatógépben) A rozsdamentes 

szűrő biztosítja, hogy a lé keresztülfolyjon és 
egyidejűleg felfogja a rostokat és magokat. A lé 

rosttartalma állítható úgy, hogy a fi nomabb 
vagy durvább szűrőt választja.

Erős motor 
automatikusan kikapcsol, amint megnyomja a 

facsaró tölcsért.

Kapcsológomb (I - be/ 0 - ki) 

Tápkábel tárolóhely
A tápkábelt tekerje a facsaró aljára és a szabad 

végét erősítse a résbe (nincs ábrázolva).

Lágy fogantyú
megkönnyíti a facsarást.

Facsarófej 
(mosható mosogatógépben) könnyen 
leszerelhető és tisztítható.

Rozsdamentes acél facsaró tölcsér 
(mosható mosogatógépben) 
maximális mennyiségű levet facsar ki a 
citrusgyümölcsökből minden méretben.

Légyűjtő edény 
(mosható mosogatógépben) felfogja a 
levet, amely a kifolyócsövön érkezik.

Kifolyócső 
- anti-drip stop – csöpögésmentes 
funkcióval. A kifolyócső teljesen 
kinyitható és tisztítható.

Kettős biztonsági kapcsolórendszer 
A facsaró biztonsági okokból NEM FOG 
működni, ha nincs jól összeállítva.
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A CP 8010 CITRUSFACSARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

Első használat előtt
Első használat előtt távolítsa el az összes 
reklámcímkét a facsaróról. Győződjön meg, 
hogy a berendezés ki van kapcsolva és a 
tápkábel nem csatlakozik áramforráshoz.
Mossa meg az edényt, a rozsdamentes szűrőket, 
a facsaró tölcsért és a facsarófejet meleg vízzel 
és konyhai mosószerrel. Az egyes részeket 
azután öblítse le tiszta ivóvízben és szárítsa 
meg.

1. lépés
A facsarókart emelje meg és nyomja hátra, 
ameddig megy.

2. lépés
A légyűjtő edényt helyezze a meghajtótengelyre 
a facsaró testén. Ellenőrizze, hogy a kifolyócső 
beleesik a félkör résbe a facsaró elején.

3. lépés
A választott rozsdamentes szűrőt (fi nom vagy 
durva) helyezze a légyűjtő edénybe – a nyilat a 
szűrő alján tegye egyirányba az edényen levő 
nyíllal. A durva szűrőt használja, ha maximális 
mennyiségű kifacsart rostot akar, a fi nom szűrőt, 
ha a lé rosttartalmát csökkenteni akarja.

6 A CP 8010 CITRUSFACSARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA



77A CP 8010 CITRUSFACSARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

4. lépés
A facsaró tölcsért helyezze a meghajtótengelyre 
és gyengén nyomja meg, hogy a helyére 
kerüljön.

5. lépés
A facsarókar alsó részére tegye a facsarófejet 
– igazítsa egybe a fogat a facsarófej felső részén 
a facsarókaron levő nyílással. A facsarókart 
tartsa és nyomja rá a facsarófejet, amíg 
a helyére nem kerül. Megjegyzés: A facsarófej 
ékelve van és csak egy módon helyezhető fel 
(ezzel van biztosítva, hogy használat közben 
nem fordul el).

6. lépés
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső lefelé mered, 
hogy a kifacsart lé kifolyhasson rajta.

7. lépés
A kifolyócső alá helyezzen megfelelő méretű 
edényt.



Használat



A CP 8010 CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA 

1. lépés
Ellenőrizze, hogy a CP 8010 citrusfacsaró 
helyesen van összeállítva és a kifolyócső alá 
üvegedényt tett.

2. lépés
A citrusgyümölcsöket vágja félbe keresztben– 
ezt a szétvágás megfelelőbb, mint hosszában, 
mivel több levet facsarhat ki.

Fontos: Néhány citrusgyümölcsnek, mint 
pl. citrom és bizonyos mandarin-fajták, 
kidudorodó csúcsai vannak, amelyeket 
facsarás előtt érdemes levágni.

3. lépés
A tápkábelt szúrja a 230/240 V hálózati aljzatba 
és a kapcsológombbal kapcsolja be a facsarót. 
A kapcsológombot fordítsa „I“ (bekapcsolt) 
helyzetbe.

99A CP 8010 CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA



10 A CP 8010 CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA

4. lépés
A citrusgyümölcs felét a szétvágott oldalával 
tegye a facsaró tölcsérre és gyengén nyomja rá 
a tölcsér csücskére.

5. lépés
Fogja meg a lágy fogantyút és lassan engedje 
le a facsarókart, amíg a facsarófej hozzá 
nem ér a citrusgyümölcs héjához. A motor 
automatikusan elindul és a facsarótölcsér 
forogni kezd. A citrusgümölcs kifacsart leve 
a kifolyócsövön keresztül az edénybe csorog, 
a rostok és magokat felfogja a rozsdamentes 
szűrő.

6. lépés
A CP 8010 facsaró nagyon gyorsan facsar, egy fél 
citrusgyümölcsöt pár másodperc alatt kifacsar. 
A motor automatikusan leáll, amint megemeli 
a facsarókart felfelé.
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7. lépés
A kifacsart citrusgyümölcs maradékát vegye 
le a facsarótölcsérről. A rozsdamentes szűrőről 
szükség szerint távolítsa el a rostokat és 
magokat.
A facsarást folytassa a 4–7 lépések ismétlésével.

MEGJEGYZÉS:   
A rozsdamentes szűrőt ürítse ki 
azonnal, ha tele van rostokkal 
és magokkal. A szűrőt kiürítheti 
azelőtt, hogy megkezdi a következő 
citrusgyümölcs facsarását – a facsarót 
a kapcsológombbal kapcsolja ki 
(állítsa „0“-ra) és óvatosan vegye 
le a facsarótölcsért és szűrőt. 
A rozsdamentes szűrőt és facsaró 
tölcsért a következő facsarás előtt 
tisztítsa meg és helyezze vissza
A rozsdamentes szűrő nem 
telítődhet, mert különben hatással 
lehetne a facsaró helyes működésére 
és sérülhetne.



A CP 8010 CITRUSFACSARÓ SZÉTSZERELÉSE
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1. lépés
A facsarót a kapcsológombbal kapcsolja ki 
(állítsa „0“-ra) és kapcsolja le az áramforrásról.

2. lépés
a)   A facsarókart emelje meg és nyomja hátra, 

ameddig megy.

b)  A kifolyócsövet csukja le úgy, hogy felemeli.

3. lépés
A facsarókart tolja lefelé és szerelje 
le a facsarófejet az a „EJECT“ gomb 
megnyomásával. A facsarófejet hagyja 
a facsarótölcsérre esni.
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4. lépés
A légyűjtő edényt vegye le a facsaróról, 
a rozsdamentes szűrőt, a facsarótölcsért és 
a facsarófejet hagyja benne. A tölcsért és a 
szűrőt vegye ki az edényből a mosogató fölött, 
hogy megkönnyítse a tisztítását.
Tartsa be az ajánlott utasításokat 
a karbantartásnál és tisztításnál.

Tárolás
A facsaró elrakása előtt tegye fel 
a facsarótölcsérre a fedelet.



Tisztítás



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
•  Tisztítás, szétszerelés, szerelés és elrakás 

előtt mindig győződjön meg, hogy a 
CP 8010 citrusfacsarót kikapcsolta és 
lekapcsolta az áramforrásról.

•  Minden felületet és részt, amelyek facsarás 
közben a gyümölccsel érintkezésbe 
kerülnek, tisztítsa így:

  1. Alapvető tisztítás – azonnal minde 
használat után öblítse le a levehető részeket 
folyó melegvíz alatt és távolítsa el a friss 
rostokat. A facsaró összeállítása előtt hagyja 
az egyes részeket megszáradni.

  2. Alapos tisztítás – a facsaró szétszerelése 
után minden leszerelt részt a mosogatógép 
felső kosarában vagy mossa meg forró 
vízben konyhai mosogatószerrel és öblítse 
le ivóvízzel. A facsaró készüléktestét és a 
facsarókart törölje át lágy benedvesített 
ronggyal. A facsaró összeállítása előtt 
hagyja az összes részt megszáradni.

•  A megtisztított citrusfacsarót tegye álló 
helyzetbe száraz és hűvös helyre. Ne tegyen 
rá semmilyen tárgyakat.
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MEGJEGYZÉS:  
Minden használat után azonnal öblítse 
le az összes levehető részt. A beszáradt 
rostokat nehezebb eltávolítani és 
foltokat hagyhatnak. Ha így történne, 
törölje át az érintett részeket higítatlan 
mosószerrel, öblítse le és szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS:  
A rozsdamentes szűrőt, se más 
levehető részeket ne tegye fehérítőbe.

A facsaró készüléktestét soha se 
merítse vízbe vagy más folyadékba. 
A tisztításhoz ne használjon durva 
tisztítószereket, oldószereket, és hsn.



HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A facsaró nem működik. A facsaró nem működik.

Nem engedte le a facsarókart.

Nem tett fel jó facsarótölcsért vagy facsarófejet.

Nem jó szűrőt tett fel.
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1717FACSARÁSI TIPPEK

FACSARÁSI TIPPEK
ALAPVETŐ FACSARÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Annak ellenére, hogy a kifacsart lé általában azt 
ízt, állagot és aromát szem előtt tartva készül, 
kétségkívüli előnye az egészségmegőrző hatása.

A friss gyümölcs és zöldség tápértékének 
95 %-át a levében található. A friss gyümölcs- 
és zöldséglé a kiegyensúlyozott étrend fontos 
részét képezi. Mindezentúl könnyen elérhető 
vitamin- és ásványi anyag-forrás. Gyorsan 
felszívja a vérrendszer, ezért a leggyorsabb 
módja, hogy juthat a test tápanyaghoz.

A citrusgyümölcs-lé magas a C-vitamin 
tartalmáról ismert és a megfázás és nátha elleni 
megelőző hatásáról.

A frissen kifacsart levet azonnal el kéne 
fogyasztania a kifacsarás után, mielőtt elvesznek 
az értékes vitaminok belőle.

GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG VÁSÁRLÁSA ÉS 
TÁROLÁSA

•  A facsaráshoz mindig friss gyümölcsöt 
használjon.

•  Szilárd, sima hibátlan héjú gyümölcsöt 
válasszon.

•  A facsaráshoz ideálisak a Valencia 
narancsok.

•  Könnyen facsarható a közepes méretű 
grapefruit, citrom vagy lime.

•  Más citrusgyümölcsök, mint a mandarin 
vagy pomelo (zöld grapefruit), alacsony 
létartalmúak.

•  A citrusgyümölcsöket szobahőmérsékleten, 
száraz helyen tárolhatja.

•  A szobahőmérsékleten tárolt gyümölcsből 
több levet nyer.
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Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltavolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai 
országok szelektív hulladékgyũjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az 
elektromos es elektronikai hulladék gyũjtésére kijelölt gyũjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az 
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért 
forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgũyjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A készülék által kisugárzott zajszint 62 dB(A).
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