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Kizárólagos forgalmazó és szerviz: Krassza és Társai Kft.
Élet Virága Biobolt 1119.Bp.Andor utca 25/b
Tel: 061-204-4180, 0670-516-8999
Net: www.egeszseges-elet.hu

Kérem a használati utasítást jól megőrizni,

mert egyben tartalmazza a garanci jegyet is!

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

Professzionális

Zöldség és Gyümölcsprés

Használati utasítás és garancia jegy



Bevezetés

Köszönjük, hogy a Green Star GS-5000 Elite professzionális présgépet választotta.
Bízunk benne, hogy sokáig fogja szolgáni Önöket finom és friss italokkal, ételekkel.

Az új GS Elite mégtőbb lehetőséget kínál a különböző alapanyagok
p r é s e l é s é h e z r é p á t ó l a z a l m á i g - b ú z a f ű t ő l a z a n a n á s z i g .

E z e n k í v ű l k é s z í t h e t m o g y o r ó , d i ó é s m á s o l a j o s m a g o k b ó l
f i n o m m a g p á s t é t o m o k a t , b a b a é t e l e k e t , s ü t i t é s z t á t .

Megkönnyítettük az előd GS-1000-hez képest a szétszerelését és
összarakását a készüléknek. A t iszt í tása is egyszerűbbé vált.

Az ikerhengerek az elődhöz képest a műanyag rostkivezető csiga meghosszabításával
nagyobb szűrőbetétet tudtunk készíteni. Ezáltal a lé áteresztő képessége jobb lett.

A fordulatszám 110 perc / fordulat nem változott. Továbbra is maradt a
k í m é l e t e s , m e l e g e d é s n é l k ü l é p r é s e l é s i t e c h n o l ó g i a .

A készülék hazavitele után, óvatosan csomaguljuk ki a készüléket. Vegyük ki a
dobozból. Tekintse át az alkatrész listát, hogy mindegyik belekerült a dobozba.

Szánjon időd a készülék megismerésére. Egy párszor szedje szét és rakja össze
a készüléket szárazon, hogy biztonságosan tudja kezelni a készüléket.

Ajánljuk a készülék langyos, mosógatószeres vízzel való elmosását
a z a l k a t r é s z e k n e k e l s ő h a s z n á l a t b a v é t e l e l ő t t .

Ajánljuk a készülék ápolási tanácsok átolvasását a használati utasításában, hogy
minél tovább tudjuk használni gondtalanul a professzionális présgépünket.

Jó egészséget kívánunk: Élet Virága Biobolt
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Fontos biztonsági előírások

Figyelem!Nagyon fontos!
Az ikerhengerek illesztése
összeszerelésnél!

Az ikerhengerek összeillesztésénél mindig figyeljen a hengereken lévő pontok
elhelyezkedésére! A kettő pont közé essen az egy pont!
Ha nem veszi figyelembe a hengereken az illesztési pontokat
és így szereli össze a készüléket a motor meghajtó tengelye és más alaktrészek is
sérülhetnek! Repedések, törések a meghajtó tengely elnyalódása!
Ebből a figyelmetlenségből adódó meghibásodásokra

Elkerülni:

NINCS GARANCIA!
- olajos magokat 6 órán át áztassuk a pépesítés előtt
- 30 perces használata után, pihentessük a készüléket 10 percig
- a felső takaró fedél (3) használata nélkül nem indul a készülék. (mikro kapcsoló)

- vizes kézzel ne emelgessük a készüléket mert kicsúszhat a kezünkből
- vizes kézzel ne húzzuk ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. Áramütés veszély!
- csak egyenes, stabil felületen használjuk a készüléket
- soha ne tömje túl a készüléket alapanyaggal

1. Olvassa át alaposan a használati utasítást.
2. A motor soha ne érintkezzen vízzel.
3. Csak a gyári hálózati kábelt használja.
4. Csak szabványos falicsatlakozóba dugja a hálózati kábelt. (220-240V)
5. Gyereketől tartsa elzárva a készüléket.
6. Minden esetben szét, illetve össze szerelésnél és a készülék tisztításánál húzza ki a hálózati

kábelt a falicsatlakozóból.
7. Mindig ellenőrizze préselés megkezdése előtt, hogy a készülék a rendeltetésének megfelelően,

stabilan van összerakva.
8. Amikor a készülék üzemben van, soha ne kezdje szétszedni a készüléket vagy más oda nem illő

tárgyat a hengerek közé nyomni (pl. kés stb.)
9. Minden esetben a kikapcsoló gombot használja a készülék leállításához és várja meg, ameddig

teljesen meg áll a készülék.
10. Csak az elmosáshoz való alkatrészeket szedje le a készülékről.

Soha ne bontsa meg a készüléket, mert garancia vesztéssel jár!
11. Önmaga soha ne próbálja javítani a készüléket! Ha bármilyen probléma merülne fel, kérem hívja a

szervizet: 061-204-41-80.
12. Csak a készülékez adott eredeti alkatrészeket használja. Soha ne próbáljon más, nem a készülékhez

való alkatrészeket használni.
13. A készüléket leföldelt falicsatlakozóval, vagy hosszabbítóval használja.
14. A falicsatlakozóból a hálózati kábelt minden esetben a dugónál fogva húzza ki.

Ne rángassa a kábelnél fogva.
15. Soha ne hagyjuk a hálózati kábelt az asztalról lelógva, vagy meleg főző platni közelében.

(megolvadhat)
16. A készüléket zárt helyen használja.
17. Ha valamilyen probléma merülne fel, kérem olvassa el a pontot.

Ha így sem oldódik meg a probléma, kérem hívja az üzletet: 061-204-4180
18. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.

Garancia vesztés!

Problémák és Megoldásuk

meghajtó henger    szabadon futó henger

meghajtó     szabadon futó

326

Technikai adatok:
Megnevezés: zöldség és gyümölcsprés
Típus: Green Star Elite (GSE-5000)
Feszültség: 230V
Frekvencia: 50 Hz
Motor teljesítmény: 190W
Méretek: 46,4x17,48x31,75 (H,Sz,M)
Súly: 8kg

CE

Alkatrész lista:

1. Kemyény rugós rost csavar
2. Süti betét
3. Durva szűrő
4. Finom szűrő
5. Pépesítő betét
6. Süti betét (zárt)
7. Meghajtó henger
8. Szabadon futó henger
9. Rostház

10. Záró fedél
11. Rostház
12. Csöpögést felfogó alátét
13. Üvegkanna
14. Tömködő kar műanyag
15. Tömködő kar fa ( német import nem opció)
16. Kézi szűrő ( német import nem opció)
17. Kefe
18. Tisztító kefe

19. Hálózati kábel
20. Motor
21. Záró fedél betöltő gallérral



A készülék alkatrészei
1. Rost szabályozó csavarok

1a) kemény rugós
1b) lágy rugós
1c) tészta készítő

2. rost kifolyó nyílás
3. takaró fedél
4. betöltő gallér
5. betöltő gallér fedője
6. lé kieresztő nyílás
7. szűrő betét
8. ikerhengerek

8a) meghajtó henger
8b) szabadon futó henger

9. gyümölcs présház
10. rögzítő karok
11. meghajtó tengely
12. két állású bekapcsológomb
13. működést jelző lámpa
14. rostház
15. motor takaró ház fogantyúval
16. hálózati kábel
17. mikrókapcsoló
18. tömködőkar

...................................Típusú...................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított az alul felsorolt
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b
Gyártó neve, címe:

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................................hó............nap           ..........................
/P.H/ aláírás

Forgalmazó neve, címe:

Importáló neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b

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

Green Star Elite
GSE-5000

Green Star Elite GSE-5000
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Green Star Elite GSE-5000

Green Star Elite GSE-5000

- otthoni használat esetén 5 év garancia a motorra
- otthoni használat esetén 2 év garancia az egyéb alkatrészekre
- ipari használat estén 2 év garncia

Én
belygzo.ervenytelen



Alkatrész lista

19. Dúrva szűrőbetét
20. Pépesítő betét
21. Tészta készítő betét
22. Tisztító kefe
23. Fa tömködő kar (a német importban opcióban nincs)
24. Létartó üvegedény
25. Kézi szűrőbetét (a német importban opcióban nincs)
26. Csepegést felfogó alátét

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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A készülék összeszerelése

Fontos: Mielőtt összeszereli a készüléket, a

falicsatlakozóból húzza ki a hálózai kábelt!

Ilyen esetben nincs garancia a sérült
alaktrészekre!

1. Erősen nyomja a készülék házra a présházat (9)
ameddig nem érzi, hogy a helyére ült.

2. Nagyon fontos! Minden összeszerelésnél
figyelje a hengerek illesztését!

- 1 pont a 2 pont közé! Tartsa így együtt a
hengereket, majd helyezze a présházba.
Kicsit forgassa jobbra, balra a hengereket amíg
nem érzi, hogy koppanásig a helyükre kerültek.

- Nézzen felülrő bele a tölcséren keresztűl a
a készülékbe és látni fogja a hengereket. Akkor
vannak a helyén, ha már nem látja a hengerek
végét a motornál.

- Ha nincsenek a helyén a hengerek, vagy
rosszul lettek össze illesztve, könnyen
megsérülhetnek a meghajtó tengellyel együtt.

3. Helyezze az ikerhengerek szabad végére a
kívánt szűrő betétet, vagy pépesítő betétet, vagy
a tészta betétet. Annak függvényében, hogy
milyen alapanyagokat fog a készülékkel
feldolgozni.
A megfelelő betét kiválasztásához nézze meg a
betétek használata pontot.
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Recept ötletek
Finom búzafűlé:

Alma-Narancs lé:

Dr Walker kedvenc itala:

- 4 marék friss búzafű
- 4 sárgarépa
- 1 alma
- 1 vékony szelet gyömbér

Ez egy finom módja a búzafű levének hidegrázás nélküli elfogyasztásának.
A búzafűlé kellemes hatása így sem marad el a többi összetevők miatt. Kaliforniában vannak
kimondottan búzafűlé bárok, ahol helyben frissen készítik a leveket.

- 3 szelet alma
- 3 közepes narancs
- 1/2 citrom (ha bio a citrom akkor egy kis héjjat is tehetünk bele)

Használjuk a finom szűrőt és a fekete rost szabályozó csavart.
Hámozzuk és préseljük az alapanyagokat.

- 250 gr sárgarépa
- 150 gr spenót

Használjuk a finom szűrőt és a fekete rost szabályozó csavart.

Használjuk a finom szűrőt és a fekete rost szabályozó csavart.



4. Helyezze a rostházat a szűrőbetétre.

5. Akassza be a rögzítő karokat a rostház két
oldalába, majd pattintsa be a a záró kengyelt
a motorhoz közeli helyére mind a két oldalt.

6. Tekerje be teljesen a kívánt rost szabályozó
csavart a rostház elejébe.

7. Tegye fel a biztonsági takaró fedelet a
készülék betöltő tölcsérére.

8. Dugja a készülék hátsó részébe a hálózati
kábelt, majd a falikonnektorba.
Most már üzemképes a készülék.
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Recept ötletek

A készülék összeszerelése az összes léhez

1. Szerelje össze a készüléket a finom szűrővel (7) és a fekete lágy rost szabályozó csavarral
2. Tegye a csöpögést felfogó alátétet a készülék alá és erre a létartó üvegedényt.
3. Tegyen egy másik edényt a rost kieresztő nyílás alá.

Használja minden esetben a tömködő kart.

- 2 nagyobb grappe, ( hámozva és 4-6 szeletre szedve)
- 3 közepes naranycs

Ha édesebben szeretné, használjon kevesebb citromot, lime-ot.

- 2 marék szőlő
- 3 alma
- 1 kiwi
- 1 szelet dinnye
- 1 szelet ananász
- 1 egész citrom
- 1/2 csésze tőzegáfonya

1. Finom szűrő használata.
2. Préselje a szőlőt, almát és kiwit.
3. Jöhet az ananász és dinnye szelet préselje majd a tőzegáfonya.
4. Végül a citrom.

Az összetevőket variálhatjuk kedvünkre.

Megjegyzés:

Citrus keverék:

Ambrosia nektár:

( hámozva és 4-6 szeletre szedve)
- 1/2 kis citrom ( hámozva és 2 szeletre szedve)
- 1/2 kis lime ( hámozva és 2 szeletre szedve)



A készülék szétszerelése
Fontos! Állítsa le a készüléket a rajta található ki-be kapcsoló

gombbal. Várja meg a amíg megállnak a hengerek és a motor.

1.Húzza ki a hálózati kábelt a falikonnektorból, majd a készülék
hátúljából.

2. Vegye le a biztonsági takaró fedelet a készülék betöltő
tölcséréről.

3. Tekerje ki teljesen a  rost szabályozó csavart a rostház elejéből.

4. Akassza ki a rögzítő karokat a rostház két oldalából, majd
pattintsa ki a záró kengyelt a motorhoz közeli helyéről mind a
két oldalt. Figyelje meg a képet.

5. Vegye le a rostházat a szűrőbetétről.

6. Vegye le a szűrőbetétet a hengerekről. Óvatosan vegye ki a két
iker hengereket a gyümölcs présházból.
Vegye le a gyümölcs présházat a motorról.

Fontos! A hengerekete soha nem kell külön élesíteni!
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Mazsolák, aszalványok és olajos magok
pépesítése
Az aszalványokat és a magokat áztassuk be 6-8 órára.
Helyezzük a készülékbe a nyitott (21) pépesítő betétet. Szereljük össze a készüléket,
figyelve az ikerhengerek pontokhoz történő illesztésére.
Helyezzük a készülék alá az üvegedényt.
A fehér színű rost szabályozó csavart használjuk teljesen betekerve a pépesítés ideje alatt.
Adagoljuk lassan az aszalványt, vagy a magokat a készülékbe a tömködő kar segítségével.
A kész pépet ízesítsük tetszésünk szerint.

Fontos: A lé helyes fogyasztása
Sok ember panaszkodik hogy a gyümölcstől vagy a gyümölcslétől égni kezd a gyomra.
Ebben az esetben segíthet ha természetes,hidegen sajtolt olajat elegyít a léhez.
Kb. 1/2 vagy egy egész kávéskanál olajat öntsünk az elfogyasztandó léhez, majd két pohár
segítségével egyikből a másikba 10 x átönteni.
Igy a tápérték felhasználás, felszívódás jobb és a gyomor is jobban viseli a megpróbáltatást.
Ezek a problémák megszünhetnek ha ily módon fogyasszuk a leveket és a nyers gyümölcsöket.
Mindig üres gyomorra fogyasszunk gyümölcsöt,lassan rágva. Lehetőleg mindig csak egy fajta
gyümölcsöt együnk egyszerre.
Az elfogyasztott gyümölcs után kb.30 percet várjunk ha más ételt szeretnénk fogyasztani.
Az így, helyesen fogyasztott levet és a gyümölcsöt a szervezet a leg optimálisabban
képes felhasználni.

Hogy marad sokáig friss és fogyasztható
a Green Starral kipréselt lé.
A két ikerhengerbe épített, a mágnest körülvevő biokerámiának köszönhetően a préselt lé
életenergia rezgéssel töltődik fel. A Green Starral préselt lé lassabban oxidálodik, ezért tovább
eltartható kb. 48 órával.
Így megteheti hogy akár két napra előre préselhet, amit akár a munkahelyére, kirándulásra,
utazásra vagy a gyermeke az iskolába termoszban magával vihet.
- Nem szabad felületesen végezni a hámozást a sárgarépa esetében. Pucolja meg rendesen.
- Mindig úgy öntse a lét a tároló edénybe, hogy a fedő és a préselt lé közt ne maradjon levegő.
- Tartsa hűvös helyen a préselt levet.



A megfelelő szűrőbetét használata

1.A finomlyukú  szűrőbetétet akkor használjuk, ha teljesen szűrt levet szeretnénk kapni.
Alkalmas a zöldségeknél és egy-néhány gyümölcs fajtánál sárgarépával együtt.
Használhatjuk a zöldleveles növények esetében mint: búzafű, spenot, sóska, káposzta stb.
Az első préselés megkezdésénél a teljesen betekert rost szabályozó csavarnál előfordulhat,
hogy egy kissebb mennyiségű lé elfolyik, amíg a rost nem ér a kivezető nyíláshoz.

2. A nagyobb lyukú szűrőbetétet akkor használjuk, ha szeretne több rostot kapni a préselt
lébe.

3. A pépesítő betétet akkor használjuk, ha olyan alapanyagokat szeretnénk pépesíteni,
amelyeknek nincs leve. Olyan mint: olajos magvak ( pépesítés előtt áztassuk be 4-6 órát)
gyümölcsben pedig a banán.

4. A süti-tészta szettet akkor használjuk, ha az előre meggyúrt tésztát szeretnénk formára
nyomni.

Ajánlataink

Szár zöldségek:
Mint:

Gyökér zöldségek:
Sárgarépa:

Burgonya édes burgonya:

Gyümölcsök:
Ananász:

Alma:

Bogyós gyümölcsök:

Dinnye:

Magházas gyümölcsök mint:

Lágy gyümölcsök mint:

reberbera, zellerszár, spárga stb.
Mossa meg az alapanyagokat. Vágja fel hosszában őket. Apránként tegye a készülékbe a

tömködőkar segítségével.

Vágja le a zöld részét. (Egyébként érdemes a zöld szárát is belesajtolni a lébe).
Mossa vagy esetleg hámozza meg a répát. Szeletelje hosszában és ha szükséges darabolja

hasábburgonya alakúra őket. Használja a tömködőkart. Használja a fekete rost szabályozót a
préselés teljes ideje alatt teljesen betekerve.

Ha teheti, mindig a friss újburgonyát préselje hámozás nélkül.
Vegyesen is préselheti sárgarépával. Ez lehet egy jó alap levesekhez.

Hámozza meg az ananászt és szeletelje vékony csíkokra. A nagyon lágy érett ananász
könnyen eltömheti a szűrő betétet. Ha ez történne, szakítsa meg a préselést egy pillanatra, amíg
kitisztítja a betétet.

Préselje héjjastól a magházat eltávolítva. Mindig friss, ropogós almát használjon.

Inkább pépnek, vagy fagyinak, mint lének.

Magokat eltávolítani, ha bio akkor mehet héjjastól.

Őszi és kajszibarack, szilva, meggy, cseresznye stb: magot kivenni.

: narancs, citrom, mandarin, grappe stb. Hámozni, préselni.Citrus mint:

Őszi és kajszibarack, szilva, meggy, cseresznye stb.
Magot kivenni, szeletelni és nagyon lassan adagolni. Használjuk a durva szűrőbetétet.
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Rost szabályozó csavar használata
Kettő darab  található a készletben.

teljesen vegyük ki

1.Sötét előtagos, lágy rugóval ellátott csavar
2.Fehér előtagos, kemény rugóval
Minden olyan alapanyaghoz, amelyből levet szeretnék nyerni, minden esetben az 1. sötét előtagos
lágyrugóval ellátott rostszabályozó csavart használjuk!

préselés megkezdése előtt csavarjuk be teljesen a rostszabályozó csavart.

-sárgarépa-zeller-cékla-burgonya-sütőtökfFehérrépa és minden más kemény alapanyagnál
amelyeknek magas a szárazanyag tartalma, a préselés ideje alatt folyamatosan be lehet
tekerve a sötét színű rostszabályozó csavar.

-alma-körte-barack-ananász-paradicsom stb. tehát azok az alapanyagok, amelyeknek
nagyon kevés a szárazanyag tartalma. A rostszabályozó csavart az első pár darab alapanyag
lepréselése után (pl. 2 db alma) lassan tekerjük ki a rostszabályozó csavart, félig, vagy
háromnegyedig. Addig, amíg azt nem tapasztaljuk, hogy a következő adag alma lepréselésénél
szépen lassan araszolva megindul a rosteltávozás a készülékből. Ha túlságosan gyorsan jönne a
rost akkor szorítsunk rajta, ha nem jönne akkor még lazítsunk a rostszabályozó csavaron.
Ha ezt nem tesszük meg és folyamatosan teljesen betekert állapotábna hagyjuk a csavart, akkor
azt történhet, hogy a préselt lé visszafelé a garatba folyik és eltömődik a szűrőbetét.

Préselés megkezdése előtt, teljesen tekerjük be rostszabályozó csavart.
A 4.-5.-ik 3-4 cm átmérőjű lepréselt köteg után, a rostszabályozó csavart és
ne is tegyük vissza. A könnyebb rost eltávozás érdekében célszerű 2-3-felé vágni a búzafüvet.
Ha nem tekeri ki teljesen a rostszabályozó csavart a készülékből az előírt lepréselt mennyiség után
a présházban kialakult nagy nyomás és a búzafű össze kócosodó rostja miatt, amely a készülékből
nem tud zavartalanúl eltávozni, egyfajta csavaró erő léphet fel, amely a készülék alkatrészeinek
sérüléséhez vezethet!
Törés, repedés!

Préselés megkezdése előtt teljesen tekerjük be rost szabályozó csavart, majd a 6-7-ik
marék szőlő után teljesen vegyük ki a rostszabályozó csavart, hogy az összepréselt szőlő
héja a magjával együtt eltávozzon a készülékből.
Ezután teljesen csavarjuk vissza a rostszabályozó csavart a következő 6-7 marék szőlőig, majd
vegyük ki újra a csavart és így tovább.

ellátott csavar

1. Sötét előtagos, lágy rugóval ellátott rostszabályozó használata:
Minden!
Keményebb alapanyagoknál, többnyire a zöldségfélék:

Lágyabb alapanyagoknál, amelyek többnyire a gyümölcsfélék:

Búzafű:

Szőlő:

1.Fehér előtagos kemény rugós rost szabályozó csavar használata:

Más néven:

Olajos magvak pépesítéséhez:

pépesítő rost szabályozó csavar a hozzáadott fehér pépesítő betéttel.
Minden olyan alapanyaghoz, melyek nem tartalmaznak folyékony levet.

-dió-tökmag-szezámmag-amerikai mogyoró-napraforgó-vagy a
gyümölcsök közül a banán és aszalt gyümölcsökre.
Minden magot a pépesítés előtt érdemes kb.6-8 órára beáztatni.
A török mogyorót nem ajánlom, mert nagyon kemény és igénybe veszi a készüléket.

A rostszabályozó csavar a pépesítés ideje alatt, folyamatosan be lehet tekerve.

Könnyen préselni

Zöld leveles növények, füvek
Zöld levelek:

Fűszerek:

Vad füvek:

Szálas füvek:

Búzafűlé:

karalábé levél, karfiol levél, fejes saláta, jégsaláta, spenót, fehérrépa levél,
vörös cékla levél stb.

petrezselyem, metélőhagyma, bazsalikom, lóhere, lucerna stb.

földi bodza, csalán, gyermekláncfű levele stb.

búza, árpa stb.

A Green Star Elite présgéppel hatásosan préselhet minden féle leveles növényeket.
Ezeket a leveles alapanyagogat könnyen préselheti, minden féle erőkifejtés nélkül.
Itt is igaz, hogy a vékonyabbik részével kezdjük a préselés. A készülék kényelmesen magától

a hengerek közé húzza az alapanyagokat. Lassan adagoljuk őket. Érdemes ezeket az
alapanyagokat valami finomabb zöldséggel, vagy gyümölccsel vegyíteni az intenzív ízük
miatt.

A leveles növények lé mennyisége nem túlzottan sok. 400gr búzafű ~2,5 dl levet tartalmaz.
De ezekből a levelkből nem is kell nagy mennyiséget fogyasztani.

1. A búzafüvet célszerű önmagában préselni és fogyasztani is éhgyomorra. Győzödjön meg
arról a préselés előtt, hogy a készülék és a hengere teljesen tiszták legyenek.

2. Szerintem elegendő a préseléshez a puha rost szabályozót (1b) és a finom szűrőbetétet
használni. Kapcsolja be a készüléket és kis átmérőjű köteget a hegyesebb végével
tegye a készülékbe. Az ikerhengerek automatikusan a hengerek közé húzzák a füvet.

3. A búzafűnek a rostja nagyon makacs és ezáltal nehezen távozik a készülékből.
4. A harmadik lepréselt köteg után vegyük ki teljesen a rost szabályozó csavart és ne is

tegye vissza a további préselés ideje alatt.
5. Az esetleges habosodás elkerülése érdekében, a préselés megkezdése előtt cseppentsünk

némi hidgen sajtolt lenmag olajat a hengerekre, amely tartalmaz omega 3 is.
6. A préselés végeztével a tisztítás megkönnyítése érdekében, öntsünk 3dl tiszta vizet a

készülékbe.

A búzafűnek a rostja szárazon kerül kia a készülékből a lé pedig enyhén habos lehet.
A búzafűlé egészséges Chlorophyl-ban, vitaminokban, enzimekben, aminosavakban gazdag

nagyon jó méregtelenítő koktél.
A búzafű levének a tetején található habot kutatók elemezték, amely kimutatta, hogy a hab

nagyon sok értékes vitálanyagokat tartalmaz. Ne dobja ki! Igya meg a habot is!
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Csöpögést felfogó alátét használata

A vékonyabbik részét az alátétnek helyezzük a készülék lábai felé. Ezután erre helyezzük
a létartó üvegedényt. Amikor kivesszük az üvegedényt a préselés befejeztével az alátét
megakadályozza a munkalapra, asztalra való csepegést.

Préselni a Green S. Elite 5000 présgéppel

1. Helyezze a készülék préscsiga végére a finom (7) vagy a durva (19) szűrőbetétet.
A teljes összeszerelés után helyezze be a rost szabályozó csavart.

2. Helyezze a préselés megkezdése előtt a készülék alá a csöpögést felfogó alátétet (26)
és erre a létartó üvegedényt.

3. Helyezzen egy másik műanyag tálat a rost kivezető nyílás alá (2).
4. Készítse elő a kívánt préselni való alapanyagokat. A préselés megkezdésekor amíg nem

alakul ki a nyomás a présházban, addig a rost kivezető nyíláson távozhat egy kis lé
mennyiség!

: répa, fehérrépa, krumpli, cékla stb.
mosás, hámozás vékony hosszú hasábburgonya alakúra szeletelés.

Nagyobb répát hosszában 4 felé vágni.

A leírás szerint a fehér kemény rugóval ellátott rost szabályozó csavart ajánlják. Próba!
Én a fekete lágyrugósat ajánlanám folyamatosan betekerve.
Helyezze a készülék betöltő nyílásába a répát a hegyesebb felével és a atömködőkar

használatával nyomja a hengerek közé az alapanyagot. A keményebb alapanyagok
esetében ez egy kissebb erőkifejtést igényelhet.

Minden esetben egy darab szeletelt alapanyagot tegyen a készülékbe.

, hogy ez a készülék lassú és kíméletes forgási sebességgel dolgozik.
A készülék hengerei nem élesek, nem rendelkeznek vágó hatással.
Éppen ezért az adagolást is ehhez képest kell megválasztani.

Alapanyag kemény gyökér félék mint
Előkészítés:

Figyelembe kell venni

Ez nem egy centrifuga!

Könnyen préselni
Hasznos ötletek
A te préselt leved nem lehet jobb annál, mint amilyen alapanyagot használsz.

Használj mindig friss, ropogós alapanyagokat. Ne vásárolj rossz minőségű terméket, ami már
rohadt, régi öreg száraz, vagy olyat amit már késsel kell kitisztítani.

Ha teheted, válassz mindig bio minőségű alapanyagokat.
A bio minősítésű alapanyagok nem tartalmaznak méreganyagokat, permetet az ízük is finomabb
és lényegesen több bennük az értékes vitaminok, nyomelemek, enzimek és fitó tápanyagok.

Az alapanyagokat minden préselés előtt érdemes megmosni, ha szükséges akkor hámozni.
Így eltávolítható az alapanyagok felületéről a felesleges kosz, piszok és ha nem bio terméket

vásárolunk, akkor permet anyagok nagyrésze is.

Ha esetleg már öreg, kiszáradt alapanyagot használ mint: sárgarépa, cékla stb. akkor ne
lepődjön meg azon, hogy a lé mennyisége és íze eltérő lesz a friss, ropogós alapanyagok
préselt levétől.

Mielőtt elekzdené az alapanyagok préselését, készítse elő azokat. Mosás, hámozás és szeletelés.
Inkább kissebb, hasábburgonya alakúra daraboljuk a terméket, mint nagyobb kocka alakúra.
A kissebb darabokat könnyebben fogjuk tudni a hengerek közé juttatni.
A nagyobb darabok hengerek közé juttatása sokkal több erőt fog megkövetelni Öntől és még az
is előfordulhat, hogy leblokkolja a készüléket. Esetleg ha ez bekövetkezne, szedje szét a
készüléket és tisztítsa ki. A kissebb darabokra vágott alapanyagokat egyszerűbben préselheti,
így elkerűlve a felesleges problémákat.

Ha az alapanyagok szeletelésénél megfigyeljük a formájukat, akkor mindig a hegyesebb végével
kezdjük a préselést. pl: sárgarépa.

Az alapanyag a készülék ikerhengerei közé való juttatása ezzel a kis odafigyeléssel
könnyebbséget jelent számunkra. Nem lesz szükségünk akkora erőkifejtésre, mint ha fordítva,
a vastagabbik felével kezdenénk az alapanyag préselését. Prábálja ki!

Soha ne tegyen a készülékbe egyszerre több alapanyagokat. Minden esetben csak szépen,
lassan egyesével adagoljuk préselni kívánt termékeket. Ha túlságosan gyorsan adagoljuk,
előfordulhat, hogy megreked az alapanyag, ami a készülék szétszedését és kitisztítását vonja
magával. Minden esetben az alapanyagot a vákonyabbik részénél kezdjük préselni.

narancs, alma, körte stb.
- minden esetben használja a tömködő kart és ha kell a préselésnél hagyja néhány másodpercig

a készülékben a kart
- a lágy alapanyagokat kissebb darabokra szeletelje és lassan adagolja őket
- a rost szabályozó csavarral játszani kell! ha nem jön a rost ereszteni, ha gyorsan jönne zárni
- esetleg felváltva adagolhatunk hozzá keményebb alapanyagot mint: sárgarépa

Lágy alapanyagok préselése:
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Préselni a Green S. Elite 5000 présgéppel
Leveles növények mint:
Előkészítés:
Préselés:

Leveles növények mint:

Búzafű, árpafű, zeller levél stb.
mossa meg az alapanyagot.

Finom szűrőbetét, fekete lágyrugós rost szabályozó csavar teljesen betekerve.
Amint az első pár köteg után megjelenik a készülék rost eltávozó helyén pár csepp lé, akkor

lassan kezdjük meg a rost szabályozó csavar kitekerését, amíg teljesen ki nem vesszük.
Nem is kell a préselés alatt vissza helyezni a csavart.
A füvek préselésénél amikor kezdenek a henger barázdái eltömődni, akkor lassan elkezd

habosodni a lé. Csökkenthetjük a hbképződést, ha a préselés előtt egy pár csepp lenmag
olajat cseppentünk a hengerekre. Ha nagyobb mennyiséget préselünk a préselés ideje alatt
lehet az olajos cseppentést időközönként ismételni.

Az eredeti leírásban azt kérik, hogy tegyük a hűtőbe a füvet a préselés előtt 2 órával.
De mivel alapjáraton a vágott füvet hűtőben tartjuk, szerintem ez nem oldja meg a habosodás

kérdését.

leveleskel, káposzta, spenót, sóska stb.

Vegyes italok elkészítésénél felváltva adagolja az alapanyagokat.

Sajnos nagyon puha alpanyagokat nem igazán lehet préselni mint, málna, eper vagy a banán.
Ezeket érdemes lefagyasztani és a pépesítő betét segítségével fagylaltnak elkészíteni, vagy csak

egyszerűen egy jó turmixgép segítségével finom gyümölcs italt készíteni belőlük.

Előkészítés:
Préselés:

Gyümölcsök mint:
Előkészítés:
Préselés:

Alma:
Előkészítés:

Préselés:

Játszani a rost szabályozó csavarral!

Citrusok:
Előkészítés:
Préselés:

mossa meg az alapanyagot.
Finom szűrőbetét, fekete lágyrugós rost szabályozó csavar teljesen betekerve.

Kis kötegekben helyezze a készülékbe az alapanyagot. Rost szabályozó csavart az első 2-3
lepréselt köteg után lassan tekerjük ki addig, amíg a rost szép lassan elkezd a készülékből
eltávozni. Ha gyorsan jönne a rost szorítsuk a csavart, ha nem jönne eresszünk a csavaron.

ananász, körte, paradicsom stb.
mossa és pucolja meg az alapanyagot majd vágja hosszükás csíkokra.

Itt megint a kemény csavart ajánlja. Tapasztalatom, hogy elegendő itt is a puha csavar
használata. De lehet próbálkozni. Préselés megkezdése előtt teljesen betekerni, majd lassan
lazítani a csavaron addig, amíg az adagolás és a rost eltávozás üteme egyforma nem lesz.

válasszuk a kemény lédús fajtákat.
mosás, magház kivétele, szeletelés. IKEA-ban kapható alma szeletelő és magház

eltávolító egyben.
Puha csavar teljesen betekerve, majd két alma lepréselése után lazítani a csavaron.

Lassan adagolni, mert a gyors adagolás eltömheti a szűrőt és akkor vissza a garatba fog folyni
a lé.

Grappe, narancs, citrom
hámozni a gyümölcsöt. ha bio citromot vásárol, akkor egy karikán maradhat a héja.

Puha csavar teljesen betekerve, majd két adag gyümölcs lepréselése után lazítani a
csavaron.

Problémák és megoldásuk

5.
- Megfelelően a helyükön vannak a hengerek?
- Forgassa egyszerre a hengereket miközben tolja a készülék háta felé őket. Rendesen a

meghajtó tengelyre kell ülnie a hengernek.

6.
- Lazítson a rost szabályozó csavaron.

7.
- Tekerje beljebb a rost szabályozó csavart.

8.
- Megfelelően helyén van a szűrőbetét? Benne van a készülékben?

9.
- Helyén van a szűrőbetét?
- Csavarja beljebb a rost szabályozó csavart.

10.
- Be van tekerve a rost szabályozó csavar?
- Esetleg túl száraz, öreg a préselni kívánt alapanyag?

11.
- Kapcsolja 2x 3x hátramenetbe a készüléket.
- Szedje szét a készüléket és távolítsa el az alapanyag dugót.

12.
- Nem kell aggodni a kissebb halható zajok miatt. Ha még is úgy véli, hogy valami baj lenne

a készülékkel, hívja a szervizt. 061-204-41-80

A készülékbe oda nem illő tárgyat (kés,villa,kanál, aprópénz stb) ne tegyünk bele.
A készüléket nem a rendeltetésének megfelelő használatból adodó hibákra nincs garancia!

A rostházat nem lehet a két rögzítő karral a helyére rögzíteni:

A rost nem távozik a készülékből a garatba bugyog vissza:

A rost túlságosan leveses maradt:

A rost és a lé együtt kerül az üvegedénybe:

Túl sok gyümölcshús és nedves a rost:

Kevés a kinyert lé mennyiség:

Alapanyag dugó van a betöltő gallérban:

Zajok:

Fontos:
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Pürésíteni

Sütitészta, Rizssüti, Sorbet, Salsa Pesto
stb.

Készíthetünk finom kenhető magpástétomokat, püréket. Az olajos magokat 4-6 órára
áztassuk be a pépesítés előtt.

1. Helyezze az ikerhengerek végére a szűrőbetét helyett a pépesítő betétet (20) és
használja a fehér, kemény rugós csavart teljesen betekerve az egész pépesítési idő alatt.

2. Helyezze a létartó kannát a készülék alá, egy másik edényt pedig a rost kieresztő nyílás
alá.

3. Készítse elő az alapanyagokat, majd szépen lassan adagolja a készülékbe a tömködőkar
segítségével.

4. A kenhető masszának a pépesítő betéten keresztűl kell távoznia az üvegedénybe.
A kész pépet kedvünkre ízesíthetjük hagymával, fokhagymával, sóval, borssal stb.

1. sütemény tészta olajos magokból
2. rizssütemény ragadós rizsből
3. sorbet fagyasztott gyümölcsből

1. Helyezze az ikerhengerek végére a szűrőbetét helyett a zárt sütitészta betétet (21) és
használja a rost szabályozó csavar helyett a sütitészta kieresztőt (1c)

2. Tegyen egy lapos tálat a kieresztő alá
3. Készítse elő az alapanyagokat és apránként tegye a készülékbe a tömködőkar hásználata

segítségével.
a) a sütitésztát a megfelelő hosszúságnál egy késsel vágjuk el
b) a dió és mogyoró pépet finomíthatjuk egy kis dió olajjal

Probléma elhárítások

Zavaró zajok:

1. Nyikorgás (nyikorog a készülék). Ha a készülék az ikerhengerek eltávolítása után is
nyikorogna, akkor a meghajtó tengelyt egy kis növényi zsírral meg kell kenni. (kókusz)

Ez a nyikorgás nem befolyásolja a készülék élettartamát. Ahogy a meghajtó tengely forog a
gumi szimering körűl, ez adhatja a nyikorgó hangot.

2. Amikor a hengerek a helyükön vannak és üresen járatjuk, akkor lehet hallani egy mélyebb,
fémes hangot. Ez természetes, nem kell tenni semmit.

A készülék alkatrészeinek mozgása:
Préseléskor az alapanyagok rostja nem teljesen egyformán oszlik el a szűrőbetétben.
Ezért keményebb alapanyagok préselésénél tapasztalhatjuk, hogy a készülék esetleg egy

jobbra-balra mozgást végezhet.
Az új Elit présgépnél próbálták ezeket a mozgásokat kissebb mértékre csökkenteni a GS-1000

modellhez képest. A szűrőbetét meghosszabításával és a présház kissebb méretűre  történő
gyártásával sikerült valamennyire kiegyenlíteni az alapanyagok rastjának eloszlását.

Így a nyíró és csavaró erő kissebb lett ezáltal a készülék alkatrészeinek repedése is minimálisra
csökkentek.

1. Nem működik a készülék:
- A hálózati kábel mind a két végén (készülék és fali konnektor) megfelelően csatlakoztatva lett?
- A betöltő gallér (4) megfelelően a helyére lett pattintva?

- Megfelelően lett összerakva a készülék?
- Amikor leblokkolnak a hengerek de a motor próbálna forogni, akkor állítsa le a készüléket és a

hátramenetbe (reverse) kapcsoljuk egy kis időre.
- Esetleg a készülék túl lett erőltetve és bekapcsolt a motor védelem. Kapcsolja ki a készüléket

és várjon az újra indításhoz legalább bő 1/2 órát, amíg a készülék visszahűl.

- Esetleg a hengerek nincsenek megfelelően a helyükön?

- Megfelelően lettek össze illesztve a hengerek? 1 pont a 2 pontba
- Eshetett valami nem oda illő tárgy a hengerek közé?
- Meghibásodott valamelyik henger?
Ha igen, akkor vigye mind a két hengert a szervizbe.

Problémák:

2. Készülék meg áll menet közben:

3. Mozog a készülék eleje:

4. A kelleténél hangosabbak az ikerhengerek:
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Tisztítás és karbantartás

Fontos, hogy mindig tartsuk tisztán a készüléket és az alkatrészeit.
Minden befejezett préselés után mossuk el alaposan a készülék lkatrészeit.
Ne hagyjuk belszáradni az alapanyagok rostját mert később nehezebben lehet eltakarítani a

készüléket.
A készülék hengerein és alkatrészein idővel megjelenhet az alapanyagokból származó kirakódott

ásványianyag (kalcium) ami elszíneződést okozhat. Ezért is fontos, hogy langyos meleg vízzel
rendszeresen takarítsuk el a készüléket.

1. Minden esetben áramtalanítsa a készüléket. A hálózati kábelt húzza ki a falicsatlakozóból
majd a készülékből.

2. Szedje szét a készüléket a használati utasítás elején található útmutató alapján.
3. Langyos víz és a készülékhez adott kefe segítségével mossa el a hengereket és az

alaktrészeket oda figyelve az eldugott kis sarkokra és a rostházra.
4. A szűrőbetéteket is alaposan mossa meg a kefe degítségével.
5. Hideg vízzel öblítse le az alkatrészeket.

- vigyázzon arra, hogy a motortérbe ne kerüljön víz vagy más folyadék
- soha ne használjon a tisztításhoz agresszív maró hatású tisztítószereket (domestos, higító stb)
- vigyázzon, hogy a készülék alkatrészei ne essenek le a földre, járólapra (hengerek!)
A figyelmetlenségből adodó károkra nincs garancia!

- a szűrőbetéteknél előszőr a belső oldalát és utána a külső oldalát tisztítsuk meg.
- ha a szűrőbetétbe beleszáradt az alapanyag áztassuk be a tisztítás előtt

- a motorház elején megrekedhet egy kis alapanyag maradék. egy nedves szivacssal töröljük le.
- a motor házat nedves ruhával töröljük át
-

Fontos:

Hasznos információk:

vigyázzon arra, hogy a motortérbe ne kerüljön víz vagy más folyadék

Tisztítás és karbantartás

Amennyiben egy nap leforgása alatt akár többször is használja a készüléket akkor nem kell
minden használat után elmosni a készüléket.

Vegye ki a rost szabályozó csavart a préselés befejeztével, majd öntsön fél liter vizet a
készülékbe mente közben. Ez átmossa a készüléket és kellő nedvesen tartja a következő
préselésig. Nem fog beleszáradni az alapanyagok maradéka.

Fontos:
Az elszíneződéseket esetleg egy 20-25%-os langyos ecetes vízzel megpróbálhatjuk

lemosni. Nem garantált a teljes siker!
Lehet a makacsabb elszíneződéseket az ecetes vízben állni hagyni 1 éjszakát.

Kálcium és ásványianyag lerakódás a hengereken:
Keverjen össze sárgarépa mardék rostját 2 evőkanál kristálycukorral.
Ezt a keveréket eressze át a készüléken, maj szedje szét és mossa el az alkatrészeket.

Makacsabb elszíneződésnél még próbálhatjuk ezt a keveréket:
- fél liter víz, 4 evőkanál sütőpor.
Áztassuk egy éjszakán keresztűl az alkatrészt.
Mossuk le az alkatrészt egy erős kefével és szappanos langyos vízzel.

A beáztatott mandula pépesítése is segíthet eltávolítani az elszíneződést.

Utolsó lehetőség, hogy 100% ecetben áztatja az alkatrészeket egy éjszakán keresztűl.
Mossuk le az alkatrészt egy erős kefével és szappanos langyos vízzel.
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