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Αποχυμωτής Power Juicer Express 
 

Οδηγίες Χρήσης 
Παρακαλούμε διαβάστε και αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο 
Περιεχόμενα 
Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας 
Βοηθητικές Συμβουλές 
Λίστα Εξαρτημάτων  
Συναρμολόγηση 
Αποσυναρμολόγηση 
Καθαρισμός του Αποχυμωτή σας 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ! 
• Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
• ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ! Μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τραυματισμούς.  
 Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. 
• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν δώσετε φρέσκο χυμό σε παιδιά, ειδικά βρέφη. 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει στη θέση OFF μετά από κάθε χρήση του αποχυμωτή. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει συνδεθεί σωστά και είναι κλειδωμένο με ασφάλεια 
πριν χρησιμοποιήσετε το Power Juicer. 
• Μην ξεβιδώνετε τη μπάρα ασφάλισης κατά τη λειτουργία. 
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη εκτός 
του αποχυμωτή και μακριά από την αιχμηρή λεπίδα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 
  • Χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα, όχι τα δάχτυλα ή τα σκεύη, για να ωθήσετε τα τρόφιμα 
στον αποχυμωτή. 

• Σε περίπτωση που τα τρόφιμα σφηνώσουν  στο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε το ωθητήρα 
για να τα πιέσετε προς τα κάτω. Εάν το φαγητό παραμείνει κολλημένο, απενεργοποιήστε 
το, περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας. Μόλις η μονάδα σβήνει εντελώς, 
αποσυνδέστε πριν από την αποσυναρμολόγηση του αποχυμωτή και αφαιρέστε το 
μπλοκαρισμένο φαγητό. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς και ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη 
από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων. 
• Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μην βυθίζετε ποτέ το 
καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά. 
• Εάν ο αποχυμωτής σταματήσει λόγω ακατάλληλης λειτουργίας ή εάν υπάρχει 
υπερβολικός θόρυβος, απενεργοποιήστε το, περιμένετε να σταματήσει η περιστροφή της 
λεπίδας, αποσυνδέστε από την πρίζα, αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε όλα τα 
εξαρτήματα και επανασυναρμολογήστε το μηχάνημα. 
• Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 

• Μην χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. 
• Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή δυσλειτουργεί, πέσει ή καταστραφεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. 
Αφήστε ένα εξειδικευμένο άτομο επισκευής συσκευών να εξετάσει ή να επισκευάσει τη 
συσκευή πριν από τη χρήση. 
• Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε 
εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. 
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• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται  από την άκρη του τραπεζιού ή τον 
πάγκο και μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, όπως σόμπες. 
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα στη βάση 
χωρίς να τοποθετήσετε σωστά τη μονάδα. 
• Ο κινητήρας δεν θα λειτουργεί εάν η μονάδα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά. Ο 
κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας που δεν θα αφήσει την 
τροφοδοσία να ενεργοποιηθεί εκτός εάν η μπάρα ασφαλείας είναι κλειδωμένη στη θέση 
της και το δοχείο πολτού έχει συν αρμολογηθεί σωστά. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 
 
Το Power Juicer διαθέτει θερμική λειτουργία ασφαλείας. Εάν η μονάδα υπερθερμανθεί 
κατά λάθος, θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά μέχρι να κρυώσει το Power Juicer. Στη 
συνέχεια, η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ξανά κανονικά. 
Σε περίπτωση εμπλοκής του Power Juicer, ο κινητήρας μπορεί να σβήσει. Εάν συμβεί αυτό, 
ο αποχυμωτής πρέπει να κλείσει και να αποσυνδεθεί. Η μονάδα πρέπει να καθαριστεί καλά 
για να απομακρυνθεί το εμπόδιο. Η θερμική λειτουργία ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να 
απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν θερμαίνεται. 
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη λεπίδα του Power Juicer καθώς οι 
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. 
Πάντα να απενεργοποιείτε αμέσως το Power Juicer και να αφαιρείτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αποσυναρμολογηθεί για να καθαριστεί λόγω τυχόν 
εμποδίων στα τρόφιμα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη λεπίδα καθώς οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. 
Σε περίπτωση εμπλοκής του αποχυμωτή απενεργοποιήστε αμέσως και αφαιρέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από την αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό. 
Το Power Juicer διαθέτει θερμική λειτουργία ασφαλείας. Εάν η μονάδα υπερθερμανθεί 
κατά λάθος, θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά μέχρι να κρυώσει το Power Juicer. 
Καθαρίστε τυχόν εμπόδια. Στη συνέχεια, η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ξανά 
κανονικά. 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
Αποκτήστε τα καλύτερα αποτελέσματα από το Jack LaLanne Power Juicer ακολουθώντας 
αυτές τις χρήσιμες συμβουλές. 
• Μην βάζετε φρούτα ή λαχανικά στο μηχάνημά σας έως ότου ενεργοποιηθεί. 
• Αφήστε τη μονάδα να λειτουργεί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν από το χυμό. 
• Μην πιέζετε τα τρόφιμα στον αποχυμωτή. Αφήστε το φαγητό να περάσει αργά και 
σταθερά χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα. Δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση, εκτός εάν ο 
αποχυμωτής αρχίσει να δονείται. Τότε μόνο μια ελαφρώς ώθηση θα πρέπει να τον 
επαναφέρει στην ισορροπία. 
• Οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό που ταιριάζει στον σωλήνα, μπορεί να περάσει 
ολόκληρο. Η μόνη στιγμή που πρέπει να κόψετε είναι όταν κάτι είναι πολύ μεγάλο. Στη 
συνέχεια θα πρέπει να κοπεί σε κομμάτια τέτοιου μεγέθους ώστε για να χωράει στο 
σωλήνα. Μην κόβετε τα κομμάτια πολύ μικρά. 
• Αφαιρέστε τα μεγάλα κουκούτσια από φρούτα όπως ροδάκινο, μάνγκο κ.λπ. καθώς θα 
καταστρέψουν τη λεπίδα και πιθανώς τη μονάδα. Πριν αποχυμώσετε τα κεράσια, σας 
προτείνουμε να αφαιρέσετε τα κουκούτσια χρησιμοποιώντας ένα τσιμπιδάκι. 
• Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει εύκολος τοποθετώντας μια πλαστική σακούλα μέσα στο 
δοχείο συλλογής πολτού. Όταν τελειώσετε με το χυμό, η σακούλα μπορεί να αφαιρεθεί και 
να απορριφθεί, αφήνοντας εύκολα τον συλλέκτη πολτού ευκολότερο στον καθαρισμό. 
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• Αφήστε το Power Juicer να τρέξει για λίγα λεπτά πριν απενεργοποιήσετε, για να 
επιτρέψετε την εξαγωγή τυχόν υπερβολικού χυμού από τον πολτό. Μόλις απενεργοποιηθεί, 
είναι πολύ φυσιολογικό ο αποχυμωτής να περιστρέφεται για ένα λεπτό περίπου λόγω της 
πολύ λεπτής εξισορρόπησης ακριβείας αυτής της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να 
σταματήσει η περιστροφή πριν από την αποσυναρμολόγηση. 
• Μην χρησιμοποιείτε μπανάνες ή αβοκάντο, καθώς δεν περιέχουν χυμό και θα φράξουν τη 
μηχανή. Προσθέστε τα ξεχωριστά σε ένα μπλέντερ. 
• Δεν συνιστούμε τη χρήση υπερβολικής ποσότητας φρούτων, καθώς θα αφήσει πολύ 
πολτό στο φίλτρο και θα φράξει το μηχάνημα. 
• Μην ρίχνετε υγρά στο μηχάνημα σε καμία περίπτωση. 
 
ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(Πλήρως συναρμολογημένη) 
Ωθητήρας 
Συλλέκτης πολτού 
Φίλτρο / λεπίδα 
Δοχείο 
Μικροδιακόπτης Ασφαλείας 
(Βρίσκεται στην πίσω πλευρά) 
Μπάρα κλειδώματος 
Βάση 
Αφαιρούμενο στόμιο που δεν στάζει 
Σωλήνας 
Προστατευτικό πολτού 
Καπάκι με ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
ΒΗΜΑ 1 : 
Τοποθετήστε τη βάση σε στεγνή επίπεδη επιφάνεια με την μπάρα ασφαλείας στην κάτω 
θέση όπως φαίνεται. Μπροστά από το μηχάνημα (πλευρά σωλήνα). 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει ένας Μικροδιακόπτης ασφαλείας που βρίσκεται στο πίσω κέντρο της 
βάσης. Αυτός ο μηχανισμός είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Μόλις ο 
συλλέκτης πολτού είναι στη θέση του, η Ακίδα ενεργοποίησης  στο κάτω μέρος του 
συλλέκτη πολτού ενεργοποιεί τον Μικροδιακόπτη Ασφαλείας. Αυτό θα να σας 
προστατεύσει από την κατά λάθος τοποθέτηση χεριών ή δακτύλων κάτω από το μηχάνημα 
ενώ περιστρέφεται η λεπίδα. Μόλις ο συλλέκτης πολτού αφαιρεθεί από την κύρια βάση, ο 
κινητήρας δεν θα λειτουργεί.  
 
ΒΗΜΑ 2: 
Ευθυγραμμίστε τις αυλακώσεις στο κάτω μέρος του συλλέκτη πολτού με τα ίχνη στη βάση. 
Σημείωση: Ο Μικροδιακόπτης Ασφαλείας (Safety MicroSwitch) βρίσκεται στο πίσω κέντρο 
της βάσης. Σύρετε το συλλέκτη πολτού με την Ακίδα Ενεργοποίησης προς τη βάση προς τα 
βέλη. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης πολτού είναι καλά στερεωμένος στη βάση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Ο κινητήρας δεν θα λειτουργεί εάν ο συλλέκτης πολτού δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά. 
 
ΒΗΜΑ 3: 
Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση, με το στόμιο αποχυμωτή στραμμένο προς την 
κατεύθυνση της μπάρας ασφάλισης. 
Ρυθμίστε το δοχείο σε ευθυγράμμιση. 
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ΒΗΜΑ 4: 
Τοποθετήστε το φίλτρο / λεπίδα μέσα στο δοχείο. Περιστρέψτε το φίλτρο / λεπίδα 
αφήνοντάς το να καθίσει σε ευθυγράμμιση. Πιέστε σταθερά το χείλος του φίλτρου / 
λεπίδας για να ασφαλίσετε  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει έως ότου το φίλτρο / λεπίδα είναι ασφαλή και 
σταθερά στη θέση τους. 
Ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει έως ότου συναρμολογηθεί σωστά η μονάδα. 
 
 
 
ΒΗΜΑ 5: 
Τοποθετήστε το καπάκι με το ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού στην κορυφή του 
δοχείου, διασφαλίζοντας ότι είναι ασφαλώς ευθυγραμμισμένο με το προστατευτικό πολτού 
στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση του σωλήνα χυμού. Ασφαλίστε το καπάκι στη 
θέση του σηκώνοντας τη μπάρα ασφάλισης μέχρι να ασφαλίσει σε αυλακώσεις που 
βρίσκονται και στις δύο πλευρές του καπακιού. Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα κλειδώματος είναι 
στην πλήρη όρθια, κλειδωμένη θέση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει έως ότου αυτή η μπάρα ασφαλιστεί σωστά στη 
θέση της και ο συλλέκτης πολτού συναρμολογηθεί σωστά. 
 
ΒΗΜΑ 6: 
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο χυμού είναι στην κάτω θέση. Εάν το στόμιο του χυμού 
παραμείνει σε όρθια θέση, ο χυμός δεν θα ρέει. Θα παραμείνει στο δοχείο και μπορεί να 
ξεχειλίζει από τις πλευρές. 
 
ΒΗΜΑ 7: 
Εισαγάγετε τον ωθητήρα στο σωλήνα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιεστήρα για να 
τροφοδοτείτε φρούτα και λαχανικά στη μονάδα. Πιέστε απαλά, μην πιέζετε ποτέ. Η λεπίδα 
θα κάνει τη δουλειά. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε 
απενεργοποιήσει και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα. 
 
 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΗΜΑ 1: 
Αφαιρέστε τον  ωθητήρα από τον σωλήνα. 
 
ΒΗΜΑ 2: 
Χαμηλώστε τη μπάρα ασφάλισης (μεταλλική) στη θέση όπως φαίνεται. 
 
ΒΗΜΑ 3: 
Αφαιρέστε το καπάκι με το ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού τραβώντας το δοχείο. 
 
ΒΗΜΑ 4: 
Αφαιρέστε τον συλλέκτη πολτού σύροντας το κάτω μέρος από τη βάση προς την 
κατεύθυνση των βελών ενώ αγκιστρώνετε από το κάτω χείλος στο δοχείο. 
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ΒΗΜΑ 5: 
Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου / λεπίδας / δοχείου από τη βάση πιάνοντας το δοχείο με δύο 
χέρια. Στη συνέχεια, σηκώστε το δοχείο και στρίψτε προς τα δεξιά ή αριστερόστροφα, 
τραβώντας προς τα πάνω, έως ότου το φίλτρο / λεπίδα / μονάδα υποδοχής διαχωριστεί 
από την κύρια βάση. 
Σημείωση: Μην αφαιρείτε τις βίδες από τη λεπίδα. Το φίλτρο και η λεπίδα είναι ένα 
κομμάτι. Δεν πρέπει να διαχωριστούν.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ  ΣΑΣ 
Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο 
κινητήρας. 
• Με στεγνά χέρια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 
• Αποσυναρμολογήστε το μηχάνημα. (Δείτε οδηγίες αποσυναρμολόγησης.) 
• Δείτε τις παρακάτω οδηγίες για τον καθαρισμό του στομίου χυμού. 
• Σκουπίστε τη βάση με ένα μαλακό υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην βυθίζετε τη βάση στο 
νερό. Μην ψεκάζετε με νερό ή άλλο υγρό. Η βάση δεν είναι ασφαλής για το πλυντήριο 
πιάτων. 
• Σας συνιστούμε να πλένετε τον ωθητήρα στο χέρι σε ζεστό σαπουνόνερο. Λόγω διαφορών 
θερμοκρασίας στα πλυντήρια πιάτων, εάν επιλέξετε να πλύνετε τον ωθητήρα στο 
πλυντήριο πιάτων, τοποθετήστε το μόνο στο επάνω ράφι. 
• Καθαρίστε όλα τα άλλα μέρη σε ζεστό, σαπουνόνερο. Συνιστάται ένα ήπιο 
απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε καλά. Όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλή στο 
πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση τη βάση. 
• Για να καθαρίσετε το φίλτρο και τη λεπίδα, κρατήστε τα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. 
Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα πλυσίματος πιάτων απαλά για να καθαρίσετε 
εντελώς τον πολτό από το φίλτρο. Ξεπλύνετε το φίλτρο από έξω με τρεχούμενο νερό. 
• Στεγνώστε σχολαστικά τα εξαρτήματα και στη συνέχεια συναρμολογήστε το μηχάνημα και 
ενεργοποιήστε το για να σπρώξετε τυχόν υπολείμματα νερού. 
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά και αποθηκεύστε σε 
δροσερό και στεγνό μέρος. 
• Συνιστούμε να αφαιρείτε το στόμιο χυμού μετά από κάθε χρήση. 
 
Για να καθαρίσετε το στόμιο χυμού: 

ΒΗΜΑ 1: 
Εντοπίστε τον αφαιρούμενο μηχανισμό ασφάλισης χυμού στην κάτω πλευρά του δοχείου. 
Σημείωση: Το στόμιο χυμού θα βρίσκεται στην κλειδωμένη θέση. 
 
ΒΗΜΑ 2: 
Για να ξεκλειδώσετε, γυρίστε το μηχανισμό κλειδώματος αριστερόστροφα, 
ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή με τον περιστρεφόμενο βραχίονα. 
 
ΒΗΜΑ 3: 
Σηκώστε προσεκτικά το στόμιο χυμού από το δοχείο και αφαιρέστε για καθαρισμό. 
Επανατοποθέτηση : Τοποθετήστε το στόμιο χυμού πίσω στην αρχική του θέση και γυρίστε 
το μηχανισμό ασφάλισης δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επανασυνδέετε το στόμιο χυμού πίσω στην αρχική του θέση, 
βεβαιωθείτε ότι το στόμιο χυμού είναι στην κλειδωμένη θέση και ασφαλισμένο καλά πριν 
από τη χρήση. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πιθανές αιτίες και λύση 

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί 
μετά την ενεργοποίηση. 

• Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 
• Η μπάρα κλειδώματος δεν έχει ασφαλίσει σωστά στη 
θέση της. 
• Ελέγξτε εάν όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά. 
• Ελέγξτε εάν υπάρχει υπόλοιπο ανάμεσα στη λεπίδα και 
το 
δοχείο. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης πολτού είναι σωστά 
συναρμολογημένος, καθώς ο Μικροδιακόπτης Ασφαλείας 
δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία της μονάδας, εάν ο 
συλλέκτης πολτού δεν είναι στη θέση του. 
• Ελέγξτε ότι το φίλτρο / η λεπίδα είναι καλά στερεωμένα 
στη θέση τους. 
• Ελέγξτε αν το φαγητό έχει κολλήσει στο κάτω μέρος του 
ωθητήρα . 

Ο κινητήρας λειτουργεί με 
δυνατό θόρυβο και 
κούνημα. 

• Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά 
και είναι στη σωστή θέση. 
• Η χρήση  υπερβολικής ποσότητας φρούτων, μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερβολικό πολτό και θα φράξει το φίλτρο. 
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και καθαρίστε το φίλτρο. 

Ο κινητήρας λειτουργεί. 
Το στόμιο βρίσκεται στην 
κάτω θέση, 
αλλά δεν βγαίνει χυμός. 

• Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα. 
Περιμένετε τη λεπίδα για να σταματήσει να περιστρέφεται. 
Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να καθαρίσετε 
τυχόν υπολείμματα που υπάρχουν στο στόμιο που δεν 
στάζει. 

Ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται και  
προκαλεί την αυτόματη 
απενεργοποίηση της 
συσκευής. 

• Ο κινητήρας πρέπει να ζεσταθεί για 10 δευτερόλεπτα 
πριν από τη χρήση. 
• Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να είναι μαλακά ή 
πάρα πολλά. 
• Μπορεί να υπάρχει υπερβολικός πολτός στο φίλτρο. 
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και καθαρίστε το φίλτρο. 
• Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί λόγω του 
ενσωματωμένου χαρακτηριστικού, του ελέγχου ασφαλείας 
υπερθέρμανσης 

Ο χυμός εκτοξεύεται από 
το χείλος του δοχείου. 

• Αυτό είναι φυσιολογικό. 

Η μηχανή λειτουργεί, αλλά 
δεν βγαίνει χυμός. 

• Ελέγξτε το στόμιο για να βεβαιωθείτε ότι είναι στην κάτω 
θέση. 
Ο χυμός δεν θα βγει εάν το στόμιο είναι σε όρθια θέση 

 
 
Διαστάσεις αντικειμένου 38,1 x 25,9 x 40,6 εκ. (ΜxΠxΥ) 
Πολύ μεγάλο δοχείο συλλογής πολτού. 
Εξαιρετικά μεγάλο στόμιο για χυμό ολόκληρων φρούτων και λαχανικών. 
Χειρουργική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Αθόρυβος κινητήρας υψηλής απόδοσης 250 Watt.  
 


