
Professzionális

Zöldség és Gyümölcsprés

Használati utasítás és garancia jegy

Kérem a használati utasítást jól megőrizni,

mert egyben tartalmazza a garanciát is!

Mérlegen az egészség!

Forgalmazó, Importőr és szerviz: Krassza és Társai Kft.

Telefon és Fax: 061-204-4180 Mobil: 0670-516-8999
Internet: www.egeszseges-elet.hu

E-Mail: egeszseges-elet@freemail.hu

Biobolt
1119. Bp. Andor utca 25/b

A használati utasítás nem elolvasásából és annak benemtartásából
származó készülék és alkatrész károkra NINCS GARANCIA!

Angel Juicer 5500II - 7500II



A készülékek jellemzői:

Könnyű takarítás, egyszerű üzemeltetés:

82 rpm lassú fordulatszám:

3 lóerős motor:

3 fokozatú ikerhenger rendszer:

Egyszerűség:

Lényerő készülék 3 lóerős motorral:

- a maximális lé kinyerésre tervezve könnyű használat és tisztítás mellett.
- az újonnan tervezett alkatrészek könnyebb szét illetve összeszerelést biztosítanak.
- antibakteriális rozsdamentes nemesacél ikerhengerek.
- nagyon jó minőségű, erős, szilárd rozsdamentes nemesacél ikerhengerek
- más ikerhengeres lényerőknél a műanyag alkatrészek törhetnek.
- teljes rozsdamentes orvosi nemesacél kivitel.
- nagyon szép megjelenés, mely mindig ragyog. Nagyon higiénikus!

- minimális hő termelődés az alacsony fordulatszámnak köszönhetően.
- tökéletes enzym és vitamin kinyerés az alapanyagokból.
- a piacon kapható ikerhengeres présgépek közül a leglassabb fordulatszámmal
rendelkezik.

- az erős, sebészi rozsdamentes hengereket egy 3 lóerős motor hajtja, amely szavatolja
Önnek a tökéletes lémennyiség kinyerést. A makacs alapanyagok sem okoznak neki
gondot, mint a búzafű, vagy a fenyőfa tűlevelei.

- a hatékony gyümölcslé kivonásáért, a hengerek a préselni kívánt alapanyagokra
koncentráltan összpontosítják a nagy erejű présnyomást. Ezáltal az alapanyagok
visszamaradó rostja szárazabb lesz és így több levet kapunk végeredményül.

- nincs szükség a szűrőbetétek cseréléséhez, nincs szükség az ikerhengerek
pontokhoz való igazításához

- egyetlen három fokozatú szűrőbetét végzi a szűrést

- precízen megkonstruált kettős ikerhengerek, 3 lóerős motor, három lépcsős
szűrőrendszer

- az Angel JJJJjuicer ezzel a technológiával tökéletesen összetöri a cellulóz rostokat,
  feltörve az alapanyagokban a clustereket (vízmolekulákat). ZZA zárt szerkezet
clusterekben értékes vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok és enzimek
találhatóak. Ezáltal a préselt levek színükben sötétebbé, ízükben pedig édesebbé
válnak.

02

ű

Az Angel Juicer 7500II présgép tartalmaz egy megszorulást érzékelÿ  rendszert,
ami a hengereket automatikusan visszafelé forgatja, ha megszorulna az alapanyag. 
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Angel Juicer 5500II és 7500II
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Nincs szükség a rostszabályozó csavarra:

Mezőgazdasági vegyszerek és toxikus anyagok:

Szuper csendes működés:

Alapanyagok széles választékát préselhetjük:

Sokoldalúság:

Automatikus melegedési érzékelő:

6 biztonsági eszköz:

Hűtő ventilátor:

Száraz rostanyag:

- az erőteljes motor garantálja a maximális facsaró erőt a maximális lé mennyiség mellett
- folyamatos, automatikus rost eltávozás
- a precíz és erős ikerhengerek garantálják a folyamatos rost eltávozását a készülékből

- több mint a 90%-át eltávolítja a mezőgazdasági vegyszereknek, toxikus anyagoknak
a gyümölcsök és zöldségfélék felszínéről

- a nagyobb teljesítményű motor egyedül álló hűtőrendszerrel van felszerelve, így
kevésbé melegszik a motor nagyobb igénybevétel esetén is

- az összes zöldségfélék, gyümölcsök ( lágy gyümölcsök, bogyós gyümölcsök )
leveles zöldek, búzafű, csírák, fenyőtű levelek

- szója bab préselés (szójatej), tofú készítés, mogyoróvaj, fagyasztott gyümölcsökből
sorbet készítése

- az automatikus hő védelmi kapcsoló (termosztát) nem engedi túlmelegedni a motort,
ami egy biztonságos használatot tesz lehetővé. Nem engedi leégni a motort az
esetleges túlterhelés következtében.

- automatikus hő védelem (érzékelő), extra saru kapcsoló, belső fogazású fogaskerék
védelem, megerősített kapcsoló panel, megkettőzött védelem a motornak a háznak
és a szűrő háznak.

- speciális kialakítású motor hűtő ventilátor a felmelegedés ellen.
Szuper csendes kivitel!

- az ultra precíz 3 lépcsős ikerhenger technológia és az erős motor garantálja a
maximális lé kinyerést, az eltávozó rost szárazságát és több levet.
Kérem hasonlítsa össze más présgépekkel.

Az Angel Juicer 7500II présgép tartalmaz egy megszorulást érzékelÿ  rendszert,
ami a hengereket automatikusan visszafelé forgatja, ha megszorulna az alapanyag. 
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Nehézfém konstrukció:

Présgépek VS. magas fordulat számú centrifugák:

- kézi építésű, precízen megkonstruált legjobb minőségű rozsdamentes kivitel.

A kiskereskedelmi forgalomban lévő centrifugák (Panasonic, Breville, Black &
Decker, Waring Health, Acme, Omega 4000, Jack LaLanne stb.) ezek a készülékek
magas fordulatszámon 1000-30.000 fordulat / perc működnek. Fő céljuk, hogy a lébőjt
kúrához elegendő levet készítsenek gyorsan, extrém nagy fordulatszám mellett.
Az eredmény általában molekuláris szinten egy eloxidált végtermék lesz.
A magas hőképződésnek köszönhetően megrövidíti a gyümölcslé élettartamát.
A legtöbb magas fordulatszámú lényerő rendszeres pépeltávolítást és takarítást igényel,
ami hosszútávon bosszantó lehet.
A magas fordulatszámú centrifugák nem igazi lényerő készülékek. Inkább hasonlatosak
egy turmix géphez. Így a magas fordulatszámú centrifuga átmenete a turmixgépnek.
Bár nem képesek tökéletesen kinyerni az alapanyagok levét, de határozottan tudnak
készíteni egy gyors ételt.

...................................Típusú....................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított az alább felsorolt
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
Forgalmazó és importőr neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119. Budapest, Hadak útja 65/b
Telefon: 0670-5168999 vagy 061-204-4180 Élet Virága Biobolt 1115. Bp. Andor utca 25/b

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 20.................................hó............nap           ..........................
/P.H/ aláírás

A készülék garanciális javítását a kereskedő végezteti!
Meghibásodás esetén kérjük személyesen kereskedőhöz a hibás készüléket,
a garanciális papírokkal és a számlával együtt!

visszajuttatni a

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Jótállási szelvény

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: .............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Garancia idő egyes alkatrészekre:
- otthoni használat esetén motor, ház és hengerek 5 év garancia
- szűrő betétre 1 év garancia, (((rendeltetésszer   használat esetén
- elektromos ki-be kapcsolók: 1 év

Angel Juicer 5500II - 7500II

Angel Juicer 5500II - 7500II

Angel Juicer 5500II - 7500II

Angel Juicer 5500II - 7500II

Angel Juicer 5500II és 7500II

Az Angel Juicer 7500II présgép tartalmaz egy megszorulást érzékelÿ  rendszert,
ami a hengereket automatikusan visszafelé forgatja, ha megszorulna az alapanyag. 
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Gyermekek közelében kellő odafigyelés mellett használja a készüléket.
Nem ajánljuk gyermekeknek a készülék használatát.

Amíg a készülék üzemben van, a készülék alkatrészeit ne mozgassa.

Mindig tartsa be a gyártó által előírt utasításokat, így elkerülhetőek a balesetek és
áramütések.

Ne használja szabadban a készüléket.

A STOP gomb használatánál mindig győződjön meg arról, hogy a készülék valóban leállt.
Addig soha ne szedje szét, amíg a készülék teljesen meg nem állt.

A hengerek közé menet közben soha ne tegyük az újunkat, vagy más oda nem illő tárgyat
(kés, kanál stb.) Mindig a fa tömködő kart használjuk az alapanyagok hengerekhez való
nyomásához. Lehetőleg a már háromnegyedig lepréselt alapanyag maradékot, egy
következő adag alapanyaggal nyomjuk tovább a hengerek közé.
SOHA NE HASZNÁLJA A KEZÉT VAGY AZ ÚJAIT AZ ALAPANYAG HENGEREKHEZ
VALÓ JUTTATÁSÁHOZ! Amennyiben másképp nem megy, akkor abban az esetben a
STOP gomb megnyomásával állítsa le a készüléket, szedje szét és távolítsa el az alapanyag
maradékot.

Az áramelkerülés érdekében, soha ne merítse a motor testet vízbe vagy, más folyadékba.

Ha be fejezte a préselést, minden esetben húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból és
a készülékből. Ez után kezdje meg a készülék kitakarítását, elmosását.

Ne működtesse a készüléket ha az elektromos kábel sérült, vagy törött. Amennyiben más,
a készüléket érintő probléma történik (pl. leesik és megsérül a készülék), abban az esetben
ne használja a készüléket. Vigye a legközelebbi szervizbe, vagy a kereskedőhöz ahol a
készüléket vásárolta.

A hálózati kábelt ne lógassa az asztalról, ne törjön meg. Ne érjen forró felülethez
(főző platni stb), ami által a hálózati kábel megsérülhet.

Soha ne hagyja a készüléket működés közben őrizetlenül.

A készüléket ne használja forró tárgyak mellett, sütő, gáz vagy elektromos tűzhelyek.

A készüléket egy stabil felületen használja.

Csak a szabványos elektromos kábelt használja a készülékhez.

Minden esetben először a készüléket az OFF – KI kapcsoló gombbal állítsa le és csak
utána húzza ki a fali csatlakozóból a hálózati kábelt. Soha ne szakítsa meg a préselési
folyamatot a hálózati kábel kihúzásával, mert a készülék sérülhet.

Ne használja a készüléket más alkatrészekkel.

Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Biztonsági élőírások

1.A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét

vonja maga után.
6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási

kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a, elsősorban - választás szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményeznek, figyelembevéve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenség;
b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint - megfelelő árleszállítást
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon
belül évrévnyesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserlést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek a jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről,
valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a
fogyasztónak át kell adni.Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben
meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni
álláspontjáról, legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba
keletkezésének időponja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó 2004. június 30-ig a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a
fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elmei kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen
kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:

Eljárás vita esetén:

A jótállási felelősség kizárása:

Fontos tudnivalók a garanciáról
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Utasítások a préselés elkezdéséhez

A készüléket tartsa gyermekektől távol.

Soha ne használjon más tárgyakat az alapanyag hengerekhez való juttatásához
( kés, kanál, villa stb.). Minden esetben a készülékhez adott fa tömködő kart használja.

Soha ne emelje a készüléket nedves kézzel, mert nehéz és a fém háznak köszönhetően
könnyen kicsúszhat a kezéből. Csak száraz kézzel emelje a készüléket.

Soha ne merítse folyadékba, vagy más folyékony lébe a készülék motor részét.
Nedves ruhával törölje csak át és fényesítse egy száraz kendővel.

Soha ne szedje szét, vagy rakja össze készüléket, ameddig nem húzta ki a hálózati
kábelt a fali csatlakozóból.

Ne használja a készüléket instabil, billegő felületen.

Soha ne húzza ki, vagy dugja be vizes kézzel a hálózati kábelt a fali csatlakozóba.
Áramütés veszély!

Soha ne tömje erőszakosan tele a betöltő tölcsért.

Soha ne tegye ki az alkatrészeket nagy hőhatásnak.

Soha ne változtassa meg, vagy alakítsa át a készülék alkatrészeit
( motorház, hengerek, szűrőbetét) és funkcióit. Más készülék alkatrészeit ne használja
az Angel présgéphez.

Kérem olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a készüléket.

Amennyiben a készülék rendellenesen működik, ne használja tovább. Keresse fel a
legközelebbi szervizt, vagy a kereskedőt ahol a készüléket vásárolta.

Ne használja a készüléket más tevékenységre.
30-40 perc folyamatos használat után, 10 percig pihentesse a készüléket.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat a készülék használatba vétele előtt.

A változtatás, idegen kezüség garancia vesztéssel jár!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

06
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A készülék működtetése:

Miután a készüléket kicsomagolta, érdemes az első préselés előtt egy kicsit átöblíteni,
lemosogatni az alkatrészeket. Ezzel a lehetséges por illetve a szerelés alatt keletkezett
szennyeződéseket eltávolítjuk.

Először dugja az elektromos kábelt a fali csatlakozóba.

Dugja az elektromos kábel másik végét a készülék csatlakozójába.

Helyezze a lé gyűjtő nagy műanyag kannát a készülék alá.

A kisebb rostfelfogó kannát a készülék elejéhez.

A készülék hátulján kapcsolja be a főkacsoló gombot.

Ellenőrizze, hogy a lámpa pirosan világít bekapcsolt állapotban. Üzemkész a készülék!

Nyomja meg a START gombot. Elindulnak a hengerek. Lehet préselni.

Tegye az előkészített alapanyagot a betöltő tölcsérbe és használja a fa tömködő kart a
hengerek közé juttatásához.

Amikor a készülék üzemben van, ne hagyjuk hosszú ideig a hengereket szabadon,
alapanyag nélkül működni. Amikor nincs alapanyag a készülékben, esetleg előfordulhat,
hogy kicsit berezonálhat a készülék. Ekkor kapcsoljuk ki a készüléket és akkor indítsuk
újra, ha már előkészítettük a következő préselni kívánt alapanyagot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jegyzet:

Problémák és megoldásuk:

nincs áram.
1. Nézze meg, hogy van-e áram a fali csatlakozóban.
2. Nézze meg. Hogy a hálózati kábel jól csatlakozik-e a fali konnektorhoz és a

készülékhez.
3. Nézze meg, hogy a főkapcsoló bekapcsolt állapotban van a készülék hátulján.
4. Ellenőrizze a biztosítékot a készüléken.

a készülék nem indul el.
1. Nézze meg, hogy a főkapcsoló bekapcsolt állapotban van a készülék hátulján.
2. Ellenőrizze a biztosítékot a készüléken.

az ikerhengerek hangosan működnek.
1. Beszorulhatott valami kemény anyag a hengerek közé?
2. Ellenőrizze a hengerek tisztaságát.
3. A készülék indításakor már legyen odakészítve a tisztított alapanyag és

egyből kezdjük a préselést. feleslegesen az ikerhengereket
alapanyag nélkül.

a készülék megáll
1. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van összerakva.
2. A készüléket túlterhelte?
3. Az alapanyag túlságosan nagy darab, vagy túl kemény?
4. Ellenőrizze a biztosítékot.

az alapanyag elakad
Az ANGEL présgép egy automatikus leállító védelemmel van ellátva ha
túlterhelik a készüléket. Az automatikus leállásnál használja a REVERS gombot
2-3 másodpercig, tartsa folyamatosan nyomva a gombot, ezután nyomja meg a
START gombot a préselés folytatásához. Az elakadástól függően, lehetséges,
hogy 1x-2x ismételni kell ezt az eljárást.

nem jön lé, vagy visszabugyog a garatba
Lehetséges, hogy túltömte a készüléket, vagy elakadt egy darab a szűrő házban
ami akadályozhatja a megfelelő lé áramlását. Egy darab alapanyagnál ne tegyen
többet a készülékbe. Esteleg egy kis vizet önthet a készülékbe.

Probléma:
Megoldás:

Probléma:
Megoldás:

Probléma:
Megoldás:

Kérem ne járassa

Probléma:
Megoldás:

Probléma:
Megoldás:

Probléma:
Megoldás:
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Hogyan cseréljünk biztosítékot

Húzza ki az elektromos kábelt a fali csatlakozóból és a készülék hátuljából.
Ne forgassa illetve fektesse a készüléket semelyik oldalára, mert sérülhet a motorház.
Maradjon a talpán a készülék. Szüksége lesz egy csavarhúzóra a biztisíték tábla
kinyitásához.

Keresse meg a biztosíték tartó házat. Ez közvetlen a készülék hálozati csatlakozója alatt
található.

2. Szükség lesz egy kis csavarhúzóra a biztosíték dobozt kihúzni és kivenni a tartalék
biztosítékot. Húzza ki a biztosíték dobozt. Megtalálja a tartlalék biztosítékot benne.

3. Nyomja ki a kis csavarhúzóval a biztosítékot a tartójából. A másikat pedig kézzel vegye ki.
4. Tegye be az új biztosítékot a rossz helyére. A rosszat ne tegye vissza, olvassa le az

értékeket róla és szerezzen be egy újat.
5. Tolja vissza a biztosíték doboz a helyére.

Készülék adatai:

Neve: Angel Juice Extractor
Model: Angelia
Elektromos feszültség: 230 V - 50Hz
Motor teljesítmény: 180W
Motor erő: 3 lóerő
Hengerek fordulatszáma: 82 RPM
Betöltő

Kövesse az utasításokat:

1.

Szétszerelés:

A készülék szétszerelése előtt minden esetben húzzuk ki az elektromos kábelt a készülékből.
Tisztítás előtt érdemes a szűrőház alá egy puha törölközőt tenni. Ezzel elkerülhetjük a
hengerek, illetve az alkatrészek leejtéséből adódó károkat. A tisztítás előtt érdemes még egy
percig járatni a készüléket, hogy minél több rost és lé eltávozzon a szűrőházból.
Vegyük le a szűrőházat.

Húzza ki a hálózati kábelt a készülék hátuljából

Nyissa ki a rögzítő kart.

Fogja a motor házat egy kézzel a másik kezével húzza le a hengerekről a szűrőbetétet.

űrőház nehezen jönne le.
Dugja be a hálózati kábelt a készülékbe.
Kapcsolja be a főkapcsoló gombot. Pirosan világít.
Nyomja meg a START gombot és lassan, óvatosan húzza le a szűrőbetétet.
A hengerek automatikusan megfognak állni.
Kapcsolja ki a készülék hátulján a főkapcsolót.
Húzza ki az elektromos kábelt a készülék hátuljából.

Két kézzel fogja meg a hengereket és húzza le a meghajtó tengelyről.

A szűrőházról távolítsa el a rostokat a hozzáadott tisztító késsel.

Tisztítsa a szűrőbetétet és a hengereket a készülékhez adott tisztító kefével folyó víz alatt.

a szűrő betét tisztításához. Dugja be a tisztító kefét a szűrőházba, majd lassan az
órajárásával megegyező forgatással lassan húzza kifelé. Ismételje meg 4x-5x

.
A készülék fényét a legjobban úgy tarthatjuk meg, hogy először egy nedves szivaccsal

töröljük le a készüléket, majd egy puha, száraz, jó nedvszívó ronggyal töröljük át.

Kövesse a következő utasításokat:

*Tipp:

1.

2.

3.

·*Abban az esetben ha a sz
1)
2)
3)

4)
5)

4.

5.

6.

7.
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Összeszerelés:

A készülék összeszerelése előtt minden esetben húzzuk ki az elektromos kábelt a készülékből.
Tisztítás előtt érdemes a szűrőház alá egy puha törölközőt tenni. Ezzel elkerülhetjük a
hengerek, illetve az alkatrészek leejtéséből adódó károkat.

Először, a meghajtó hengert helyezzük a motor meghajtó tengelyére.
Koppanásig toljuk a hengert.

Másodszor, a szabadon futó hengert egy picit
forgatva koppanási toljuk a helyére.

Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a hengerek teljesen a helyükön vannak,
mielőtt üzemeltetnék a készüléket. Ha erőszakosan próbáljuk a helyére illeszteni a
hengereket, abban az esetben megsérülhet a motor meghajtó tengelye.

Helyezzük a hengerekre a szűrőházat koppanásig.

A megrögzítéshez használjuk a rögzítő kapcsot.

Helyezze a szűrőbetétre a szűrő védő lemezt.

Kövesse a következő utasításokat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tisztítás:

Annak érdekében, hogy a készüléked hosszú élettartamú legyen, minden préselés után el kell
mosni az alkatrészeket, megszabadítva az ásványi anyagoktól.

Mindig szedje szét teljesen a szűrőházat és az ikerhengereket.

A szűrőbetétre rárakódott rost maradékot a szűrőbetét tisztító késsel húzza le.

Tisztítsa a szűrőbetétet és a hengereket a készülékhez adott tisztító kefével folyó csapvíz
alatt. *Tipp a szűrő betét tisztításához. Dugja be a tisztító kefét a szűrőházba, majd lassan
az órajárásával megegyező forgatással lassan húzza kifelé. Ismételje meg 4x-5x.
A készülék fényét a legjobban úgy tarthatjuk meg, hogy először egy nedves szivaccsal
töröljük le a készüléket, majd egy puha, száraz, jó nedvszívó ronggyal töröljük át.

1.

2.

3.

4.

Tippek a tisztításhoz:

A készülék maximális tisztasága fontos az egészséged érdekében és a maximális lé minőség
elérésében. Ajánljuk, hogy a készüléket minden préselés után alaposan mossuk el, eltávolítva
a felesleges rost maradványokat.

Hosszabb használat után, észrevehetjük a hengereken az ásványi
anyagok (kálcium stb) lerakódásait. Ezek a lerakódások eltávolításához, használjunk
beáztatott mandulát, amit átfuttatunk a készüléken. Másik megoldás. A hengereket vizes
ecetes keverékben egy éjszakát áztassuk. Ez fellazítja a lerakódásokat és a kefével a nagyobb
részét eltávolíthatjuk. Ha nem megfelelő az eredmény, ismételjük meg az áztatást. Az ecetes
vizet eltárolhatjuk a későbbi újra használatig. Címkézzük fel az üveget amiben eltettük az
ecetet, nehogy valamilyen étel készítéséhez véletlen felhasználjuk.

: Ha a hengereket közvetlen a préselés befejeztével meleg vízben elmossuk,
megakadályozhatjuk az ásványi anyagok felhalmozódását.

A szárított gyümölcsök és diók nagyon ragadósak lehetnek a készülék
belső felszínén. Legkönnyebben eltávolítani a ragacsos maradékot úgy lehet, hogy még a
szétszedés előtt futtassunk át néhány zeller szárat a készüléken.

: A készülék fényét a legjobban úgy tarthatjuk meg, hogy először
egy nedves szivaccsal töröljük le a készüléket, majd egy puha, száraz, jó nedvszívó ronggyal
töröljük át. Soha ne használjunk a letakarításhoz agresszív vegyszereket, vagy súroló szereket!

1.

2.

3.

Ásványi anyag lerakódás:

Tipp

Ragadós maradékok:

Fém felületek, motor test
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:
Tegyen egy kis marék zöldet a készülékbe. A leveles növényeket az ikerhengerek
automatikusan a behúzzák a készülékbe. Nincs szükség a tömködő kar használatára.
A lágy száras növényeket mindig a szárukkal tegyük a készülékbe. Behúzzák a hengerek.

Tegyen egy kis marék füvet a hegyesebb végével a készülékbe. Amíg intenzíven
csöpög a lé, ne tegyen újabb adagot a készülékbe. Nincs szükség a tömködő kar használatára.
Soha ne tömje túl a készüléket! Sérülhetnek az alkatrészek a szűrőbetét.

Gyermekláncfű, spenót, sóska, endívia, sárgarépa szár és más zöldek

Búzafű:

Sárgarépa:

Ne alkalmazzunk túlságosan nagy erőt az alapanyagok hengerekhez való nyomásához.
A mérsékelt nyomással megakadályozhatjuk az alapanyag beszorulását és a készülék

A sárgarépát nem szükséges szeletelni, ami a betöltő nyíláson befér.
Én azért javaslom, hosszában a ketté vágását, mert kevesebb erőkifejtést igényel a
hengerekhez való nyomása. A még jobb eredmény elérése céljából vághatjuk kisebb
szeletekre is 5-6 felé. Érdemes mindig a hengerekhez a hegyesebb részével betölteni az
alapanyagokat. Ne tegyen a készülékbe addig újabb alapanyagot, ameddig látható a
hengereknél, vagy amíg intenzíven folyik a lé. Mindig egy-egy kisebb darabot tegyen a
készülékbe, amit a tömködő karral a hengerek közé nyom. Soha ne tegyen, - még ha nagyon
apróra vágott is az alapanyag- egy maréknyi adagot a készülékbe. Beszorulás!

túlterhelését!

Segítség a préseléshez:

11

Préselési tippek:

Az Angel présgép egy ikerhenger technológiás présgép, alacsony préselési fordulatszámmal
a 100%-os enzym és tápanyag kinyeréséhez. Az Angel présgép az egyetlen olyan
ikerhenger technológiás présgép a piacon, aminek a préselési fordulatszáma 82 fordulat/perc.
Annak érdekében, hogy a maximális préserőt elérjük, soha ne tömjük túl a készüléket.
Ebben az esetben nem kapjuk meg a maximális enzym és tápanyag elérést.

A keményfából készült fatömködő karral nyomjuk a hengerekhez az alapanyagot.
Nem kell megijedni, hogy ha a hengerekhez ér a fatömködő kar. Ez nem fog a hengereknek,
vagy a tömködő karnak ártani. A tömködő kar egy nagyon jó minőségű kemény fából készült,
mint a húsvágó deszkák. Ha darabkák esetleg leválnak róla, nem kerül bele a lébe, az
alapanyagok rostjával együtt eltávozik a készülékből.

Tartsa nyomva a REVERS gombot 2-3 másodpercig. Ilyenkor a hengerek visszafelé forognak,
meglazítva az alapanyagot, tisztítva a szűrőt. OFF majd START és folytassa a préselést.
Az elakadástól függően lehetséges, hogy még egy párszor el kell végezni ezt a műveletet.

Ne alkalmazzunk túlságosan nagy erőt az alapanyagok hengerekhez való nyomásához.
A mérsékelt nyomással megakadályozhatjuk az alapanyag beszorulását és a készülék
túlterhelését.

Hogy tudunk maximálisan és eredményesen préselni az Angel présgéppel?

Préselési tippek:

Ha megszorul az alapanyag, vagy a rost:

1.

2.

3.

Összeszerelés:

A készülék összeszerelése előtt minden esetben húzzuk ki az elektromos kábelt a készülékből.
Tisztítás előtt érdemes a szűrőház alá egy puha törölközőt tenni. Ezzel elkerülhetjük a
hengerek, illetve az alkatrészek leejtéséből adódó károkat.

Először, a meghajtó hengert helyezzük a motor meghajtó tengelyére.
Koppanásig toljuk a hengert.

Másodszor, a szabadon futó hengert egy picit
forgatva koppanási toljuk a helyére.

Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a hengerek teljesen a helyükön vannak,
mielőtt üzemeltetnék a készüléket. Ha erőszakosan próbáljuk a helyére illeszteni a
hengereket, abban az esetben megsérülhet a motor meghajtó tengelye.

Helyezzük a hengerekre a szűrőházat koppanásig.

A megrögzítéshez használjuk a rögzítő kapcsot.

Helyezze a szűrőbetétre a szűrő védő lemezt.

Kövesse a következő utasításokat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.


