
HYUN DAE HOUSEHOLD APPLIANCES CO., LTD.

CookSense lényerő használati utasítás és garancia lap

Feltétlenül olvassa el a használati utasítást
használatba vétel előtt!

Fenntartjuk a jogot, hogy a készülék
műszaki paramétereit módosítsuk a
jobbá tétel érdekében.



Készülék vásárlóinak figyelmébe
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HYUNDAE HOUSEHOLD APPLIANCES CO., LTD. megalkotta CookSenese lényerő készüléket azért, hogy az ügyfeleink

képesek legyenek különféle leveket könnyen elkészíteni. Reméljük, hogy így kiérdemeljük azt a bizalmat, amit vásárlóink

mutatnak irányukban. 

A CookSenese lényerő egy alacsony sebességű préselési módszert alkalmaz, megőrizve a tápanyagokat, illetve a friss 

összetevők színét és ízét. 

A CookSenese lényerő egy vadonatúj fejlesztés, és szinte tökéletes technológia. Több mint egy lényerő, mert képes zöld

leveles növényekből, gyümölcsökből, zöldségekből leveket, szójababból tejet és tofut készíteni.

Mi a HYUNDAE HOUSEHOLD APPLIANCES CO., LTD. dolgozói megígérjük, hogy mi folyamatosan fogjuk fejleszteni a

legjobb háztartási készüléket a vásárlók megelégedésére, ami számunkra a legfontosabb.

Nézze meg ezt a használati utasítást, ha valami probléma felmerülne a készülékkel kapcsolatban, vagy ha bármilyen kérdése

támadna. 

Továbbá, kérem tartsa szem előtt, hogy a HYUNDAE HOUSEHOLD APPLIANCES CO., LTD. nem felelős azokért a 

balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából erednek! 



Alkatrészek

Betöltő

Fedő

Préscsiga

Forgó
kefe

Edény

Lé kieresztő
nyílás

Motorikus
     rész

Csak akkor üzemel a készülék, ha a fedő
a motorikus részre megfelelő módon van

felhelyezve.

Figyelmeztetés

Tömködő kar

Létartó
  edény

Tisztító kefe

Rosttartó
   edény

Szűrőbetét
Biztonsági
    retesz
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Rost
kidobó
nyílás

Ki-be és „Reverse”
kapcsológomb



- Olvassa el a biztonsági előírásokat és kövesse azokat a készülék használatba vétele előtt
- Kérem kövesse a biztonsági előírásokat a saját biztonsága érdekben
- Kérem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha bármilyen hibát észlel
- Kérem a használati utasítást olyan helyen tartani, ahol bárki könnyen elérheti

Komoly sérülést vagy akár
halált is okozhat ha nem 
tartja be a biztonsági
előírásokat!

Kár keletkezhet tárgyakban is
ha nem tartja be a biztonsági 
előírásokat!

Tiltás Ne szedje szét Ne érintse

B

A saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat!

Figyelmeztetések!

Jelmagyarázat

Ne hagyja, hogy gyerekek használják a készüléket felügyelet nélkül!

Követni kell Kihúzni a dugót Áramütés megelőzése
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Olvassa el az összes utasítást.

Az áramütés elkerülése érdekében, ne merítse a készüléket az elektromos kábelt és a csatlakozó dugókat vízbe, 
vagy más folyadékba.

Szigorú felügyelet szükséges, ha gyermek használja a készüléket, vagy gyermek közelében használják azt.

Húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból, amikor nem használja készüléket, vagy mielőtt szét illetve összeszereli és 
tisztítás előtt. Ha a motor nagyon felmelegedne, hagyja lehűlni, mielőtt megfogná a készüléket.

Ne használja a készüléket ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült, vagy ha bármilyen rendellenességet észlel, továbbá, ha
leesett, vagy megsérült bármilyen módon. Az előbb felsorolt esetekben kérem, hogy a készüléket vigye el szakszervizbe, vagy 
a kereskedőhöz ahol vásárolta, hogy átvizsgálják, megjavítsák vagy beállítsák. 

Kérem ne használjon a készülékehez olyan alkatrészeket, amit nem a gyártó ajánl, mert ez sérüléseket okozhat és garancia 
vesztéssel jár.

Ne használja szabadban.

Ne hagyja a hálózati kábelt az asztal szélén lógni, vagy hogy forró tárgyhoz érjen.

Ne tegye rá forró sütőre vagy mellé, vagy olyan helyre ahol sugárzó hőnek van kitéve.

Különös körültekintést igényel, ha olyan készüléket mozgat amiben forró olaj, vagy más folyadék található.

Minden esetben a használat előtt a készülékbe dugja először a hálózati kábelt és győződjön meg arrol, hogya  készülék kikapcsolt
állapotban van és csak ez után csatlakoztassa a fali konnektorhoz. Ha áramtalanítani akarja a készüléket, akkor először kapcsolja
ki, majd húzza ki a fali konnektorból a hálózati kábelt majd a készülékből.

Ne használja a készüléket másra, mint amire való.

Tartózkodjon attól, hogy mozgó alkatrészekhez érjen.

Mindig győződjön meg arról, hogy a fedő biztosan van rögzítve, mielőtt bekapcsolná a készüléket. Menet közben ne fordítsa el.

Használat után mindig kapcsolaj ki a készüléket.
Soha ne tegye az ujjait vagy más idegen tárgyat a készülékbe mialatt működik.
Ha a betöltő nyílásnál elakadna az alapanxag, akkor használja a tömködő kart, vagy egy darab gyümölcsöt, vagy zöldséget, hogy
belenyomja a megakadt darabot a készülék csigájához. Ha ezek mégsem hozznának megoldást, akkor állítsa le a készüléket,
szedje szét és távolítsa el a darabot.
Ne használja a készüléket, ha esetleg a préscsiga megsérült.
Ne járassa a motort üresen.

                                              Őrizze meg ezt a használati utasítást!

Fontos biztonsági előírások



IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Lisez toutes les instructions.

Pour eviter les electriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l’appareil portatif 

(indiquer au besoin d’autres pieces similaires) dans l’eau ou un autre liquide.

Surveillez bien les enfants s’ils utilisent un appareil ou s’ils se trouvent a proximite d’un 

appareil en marche.

(i) Appareils portatifs. Debranchez l’appareil de la prise de courant quand vous ne 

l’utilisez pas, avant d’enlever ou d’installer des pieces et avant de le nettoyer.  

Laissez l’appareil refroidir avant de le manipuler.

Appareils portatifs. Ne faites pas fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche sont 

endommages, si l’appareil ne fonctionne pas correctement, s’il est tombe ou s’il a ete 

endommage.  Confiez au service de reparation recommande le plus proche tout 

examen, reparation ou reglage electrique ou mecanique de l’appareil.

L’utilisation d’accessoires non recommandes par le fabricant de l’appareil peut causer 

des blessures.

N’utilisez pas l’appareil a l’exterieur (cette consigne peut etre omise si le produit est 

destine a etre utilise a l’exterieur).

Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord d’une table ou d’un comptoir et 

assurez-vousque le cordon n’est pas en contact avec des surfaces chaudes.

Ne placez pas l’appareil pres d’un bruleur a gaz allume ou d’un element electrique ou 

tension ou dans un four allume.

Soyez tres prudent en deplacant un appareil qui contient de l’huile ou un autre liquide 

chaud.

Le cas echeant. branchez toujours la fiche a l’appareil et assurez-vous que l’interrupteur 

de celui-ciest a la position ARRET (OFF) avant de brancher la fiche dans la prise. 

Pour debrancher l’appareil, placez l’interrupteur a ARRET (OFF) puis retirez la fiche 

de la prise de courant.

N’utilisez l’appareil que pour la fonction a laquelle il est destine.

Evitez de toucher les pieces mobiles.

Veillez toujours a ce que le couvercle du presse-fruits soit fermement et correctement

verrouille avant de mettre le moteur en marche. Ne desserrez pas les fixations lorsque

le presse-fruits est en marche.

Assurez-vous de placer l’interrupteur sur la position OFF (’arret’) apres chaque

utilisation du presse-fruits. Assurez-vous que le moteur soit completement arrete

avant tout demontage.

N’inserez pas vos doigts ni tout autre objet dans l’ouverture du presse-fruits lorsque

ce dernier est en marche. Si de la nourriture se loge dans l’ouverture, utilisez le 

poussoir ou un autre morceau de fruit ou de legume afin de la pousser vers le bas.

Si cette methode est impossible, eteignez le moteur et demontez le presse-fruits afin 

de retirer la nourriture genante.

N’utilisez pas l’appareil si la passoire rotative est endommagee.

Ne pas fonctioner sans le recient de la pate dans le lieu

Conservez ces instructions.
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Figyelmeztetések

Ne rakjon idegen tárgyat a
készülékbe, különben tűz, vagy
áramütés, vagy sérülés
történhet.

Ne szerelje szét, ne próbálja saját
maga megjavítani, vagy buherálni
a készüléket, különben tűz, vagy
áramütés, vagy sérülés
történhet. Vigye szervizbe
ha javítani kell.

Ha a hálózati kábel megsérül, azt 
csak a gyártó, vagy szakszerviz 
cserélhetik, azért hogy elkerülje
a sérülés kockázatát.

Sugárzó hő, vagy vízsugár 
közelében ne használja a 
készüléket, különben tűz, 
vagyáramütés, vagy 
sérülés történhet.
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Fizikai vagy szellemi fogyatékkal
élők, kellő tudással, vagy 
tapasztalattal nem rendelkezők ne
használják a készüléket
felügyelet nélkül. 
Gyerekekre felügyelni 
kell, hogy ne játsszanak 
a készülékkel.

Amikor a készülék üzemel, ne 
próbálja szétszedni, továbbá ne
dugja az ujjait, vagy más oda nem 
illő tárgyat a készülékbe, 
különben  sérülés, vagy
baleset történhet.

Nedves kézzel ne húzza ki, vagy
dugja be a hálózati kábelt a fali
konnektorba, különben áramütés
érheti.

Mindig csatlakoztassa megfelelően
a hálózati kábelt a fali konnektorba
különben áramütés
érheti.

Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel
ne törjön meg, vagy ne legyen csomó
rajta. Sugárzó hő közelébe ne tegye,
vagy ne rakjon rá nehéz, éles szélű
tárgyat különben 
megsérülhet és 
áramütés érheti.

Ha megsérülne a kábel, cseréjét
bízza szakemberre.

Ne használja a készülek ha a fedő
nincs megfelelően a helyén,
különben sérülés, vagy baleset 
történhet.

Ne használja a készüléket, ha gáz
szivárgást tapasztal. Szellőztesse
ki a helyiséget megfelelően,
mielőtt bekapcsolja a készüléket,
különben sérülés, vagy baleset
történhet. 



B

További figyelmeztetések

A készüléket működés közben ne

mozgassa, különben tűz, áramütés

vagy baleset történhet.

Használat közben ne próbálja meg a 
készüléket szét illetve összeszerelni, 
mert sérülés vagy meghibásodás
történhet. Minden esetben a szét illetve
az összeszerelés előtt kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket.

Ne működtesse folyamatosan a 
készüléket 30 percnél tovább, mert
a túlmelegedett motor 
meghibásodhat. Hagyja a készüléket
5 percig hűlni és utána folytassa
a préselést. 

Minden esetben ha a készüléket
nem használja, húzza ki a 
hálózati kábelt a fali
konnektorból, de ne
a kábelnél fogva, 
különben sérülés 
vagy baleset történhet. 

A készülék súlya 6.5 kg ezért kérem,
hogy a szállításnál, vagy az ide-oda 
rakosgatásnál mindkét kezével fogja.
Ha csak az egyik kezét használja, akkor
esetleg leejtheti a készüléket, ami
sérüléshez, vagy meghibásodáshoz
vezethet.

Ha a működés közben a préscsiga
megszorulna, akkor a „Reverse” 
állásban tartsa lenyomva a gombot
2-3 másodpercig, majd folytassa
a rendes állásban a préselést. Ha nem
szűnne meg a préscsiga szorulása,
akkor felforrósodhat és meghibásodhat 
a motor.

Az alapanyagok tömködésére, ne
használjon más eszközt, minta a 
készülékhez adott tömködőkart,
különben sérülés vagy baleset
történhet.  

A készüléket ne tegye ki túlzott
fizikai igénybevételnek illetve ne
ejtse le a földre, különben a
készülék meghibásodhat, tűz, 
vagy áramütés keletkezhet. 

Azonnal állítsa le a készüléket, ha
furcsa zajokat hall, vagy 
túlmelegedést és füstöt észlel.
Azonnal vegye fel a kapcsolatot
a szervizzel vagy a forgalmazóval.

A készüléket és alkatrészeit folyó
kézmeleg csapvíz alatt mossa el.

A készüléket egy sima, vízszintes
stabil felületen használja, mert
különben sérülés vagy baleset
történhet. 

Ne dugjon a készülék rost kidobó
nyílásába semmilyen
nem odaillő tárgyat,
különben sérülés 
vagy baleset
történhet.  
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Összeszerelés

Helyezze az edényt
a motorikus részre

Helyezze a préscsigát
a szűrőbetét
közepébe

Helyezze a szűrőbetétet
a forgó kefébe mielőtt
beletenné az egészet
az edénybe. 

A fedő felhelyezése 

A szétszerelés sorrendje, pontosan az összeszerelés lépéseinek a fordítottja!

Az összeszerelésnél figyeljen
arra, hogy a szűrőbetéten
és a edényen lévő jelölések
egymás felett legyenek.

A fedő jelölését illessze
az edény jelöléséhez, majd
az egészet forgassa az edény
fogó jelölés felé, ahogy a 
képen látható.

A fedő jelölését illessze
az edény jelöléséhez, majd
az egészet forgassa az edény
fogó jelölés felé, ahogy a 
képen látható.

Motorikus rész

Edény

Biztonsági retesz

Szűrőbetét
jelölés

Edény 
jelölés

Forgó
kefe

préscsiga

szűrőbetét

fedőfedő jelölés

edény fogó
jelölés

Figyelem!

A fedőt utoljára helyezze fel.
Amikor a teljes összeszerelés
megtörtént, akkor a motorikus
részről, nem lehet leszedni az
edényt.

¨

Szűrőbetét

Forgassa az edény az
óramutató járásával
megegyezően a biztonsági
retesz felé. 

Motorikus rész

Motorikus részMotorikus rész

edény
edény jelölés

fedő

fedő jelölés

edény jelölés

edény fogó 
jelölés

fedő

fedő jelölés

edény jelölés
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Hogyan helyezzük be a rostszabályozó gumidugót. 

Miután kitisztítottuk az edényt a szétszedést

követően, a gumidugót rakjuk vissza a helyére

ahogy a képen látható nyilak mutatják.

Hálózati kábel csatlakoztatása

Dugja a hálózati kábelt a fali csatlakozóba.

Edények elhelyezése 
Helyezze el az edényeket a képen látható
módon. A két edény teljesen egyforma. 

Létartó edény

Rosttartó edény

Hogyan kell összeszerelni

¨

¨

Helyezze az edény fedőt az edényre
Amikor az edény fedő a helyén van
akkor már menet közben ne
próbálja szétszedni a készüléket. 

Figyelem!

Gumidugó
rögzítő lyuka

Rostszabályozó
gumidugó

Készre szerelt
állapot

Gumidugó aljzata

Beillesztése az aljzatbaBeillesztés iránya

Gumidugó rögzítési pont
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¨

Összeszerelés után kapcsolja be a 
készüléket.

„ON” Préselés mód: Elindul a préselési folyamat. 
A préscsiga elkezdi az alapanyagokat préselni.
„REV” Visszaforgatás: A préscsiga visszafelé
forog felfelé tolva az alapanyagokat.

¨

Miután végzett a préseléssel
kapcsolja ki a készüléket

¨

Switch

ON

REV

Ne használja a készüléket vizes kézzel, 
különben áramütés, rövidzárlat, vagy tűz
keletkezhet.

Push
Rotation Reverse 

Rotation

Helyezze a megmosott alapanyagokat a 
betöltő nyílásba és ha szükséges használja a
tömködőkart.

Érdemes minden esetben friss alapanyagokat használni

Olyan alapanyagok esetében amelyek kemény magot tartalmaznak, a 
préselés előtt magozzuk ki azokat.

- Amennyiben fagyasztott zöldségeket használ a préselés előtt helyezze őket 10 percre vízbe
- A gyökér zöldségeket érdemes a lehető legkissebbre felszeletelni, mert így több levet kapunk

Ne tárolja a préselt leveket 
hosszú időn keresztül.
Ez a készülék alkalmas fűszer
növények préselésére is, mint
(fokhagyma vagy paprika), de
ne használja gabona magok
darálására, mert a készülék
meghibásodhat.

Ne használja a készüléket vizes kézzel, 
különben áramütés, rövidzárlat, vagy tűz
keletkezhet.

Tipp

Switch

ON

REV

Push
Rotation Reverse 

Rotation

Figyelem!

Figyelem!

Tömködőkar

ON

REV

OFF 

ON

REV

OFF 

OFF 

OFF 

10

Hogyan kell használni



Figyelmeztetések

Folyamatosan ne használja a készüléket 30 percnél tovább, különben
a túlmelegedett motor meghibásodhat. 
30 perc üzem után 5 percet pihentesse a készüléket

A készülékbe ne dugjon, vagy felejtsen benne idegen tárgyakat, mint
kanál, villa stb. mert különben bizonyos alkatrészek sérülhetnek.

Kizárólag  a készülékhez adott tömködőkart használja, amikor az 
alapanyagokat belenyomja a préscsigához, és ne az ujjait, mert különben 
megsérülhet.

Kemény magvas gyümölcsöket vagy gabona magvakat ne tegyen a 
készülékbe mert különben a szűrőbetét, a préscsiga és az edény megsérülhet

- Olyan alapanyagok esetében amelyek kemény magot tartalmaznak, a 
préselés előtt magozzuk ki azokat.

Amikor a préscsiga megáll működés közben

Ha a készülék működés közben hirtelen megállna, akkor rögtön kapcsolja ki. 
Ezután, tartsa nyomva egy rövid ideig a REVERSE” gombot, hogy visszalazítsa 
a megszorult alapanyagokat, amik megakasztották a préscsigát. Engdje el a 
REVERSE gombot, várja meg amíg a préscsiga teljesen megáll, majd az ON 
gomb megnyomásával, folytassa a préselést.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, akkor áramtalanítsa a készüléket, majd
szedje szét és tisztítsa ki.

Ha elengedia REVERSE gombot
akkor a folyamat megáll.
Nem marad bekapcsolt állapotban,
csak ameddig nyova tartja.

Reverse 
Rotation

Rotation

OFF 

Figyelem!

ON

REV

OFF OFF 
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Ne használja a készüléket vizes kézzel, 
különben áramütés, rövidzárlat, vagy tűz
keletkezhet.



Csak a fedő levétele
után lehet az edényt
a motorikus részről
leszedni.

Szétszerelés, tisztítás és karbantartás

Állítsa le a készüléket és áramtalanítsa

1. Szedje le a fedőt az edényről
2. Vegye ki a préscsigát
3. Vegye ki a szűrőbetétet
4. Vegye ki a forgó kefét

Szedje le az edény fedőt az edényről
úgy,hogy az óra mutató járásával
ellenkező irányba tekeri. Ezután ugyan
ilyen módon szedje le az edényt a 
motorikus részről, mint a képeken.

Az alkatrészek szétszedésének a 
sorrendje, pontosan az összeszerelés
sorrendjének az ellentéte

Vegye figyelembe, hogy minden használat után célszerű
rögtön kitisztítani a készüléket és az alkatrészeket,
különben az alapanyagok maradéka beszáradhat és a 
későbbiekben nehezebb lesz a tisztítás továbbá a készülék
teljesítményét is befolyásolja.

Folyó csapvíz alá ne helyezze a 
motorikus részt. Csak puha, enyhén
nedves, vagy 
száraz ronggyal
tisztítsa.

Az alkatrészek elmosása után
hagyja őket megszáradni és csak
ezután tegye el őket.

¨

¨ ¨

¨

¨

¨
¨

¨

¨

¨ ¨ ¨

¨¨

Tisztítsa az alkatrészeket folyó
csapvíz alatt a tisztító kefe
segítségével

¨

Ne használjon fém kefét, dörzsit, maró- vagy
oldószert, vagy éles tárgyat a tisztításhoz.

Ne tegye a készülék alkatrészeit mosogató-
gépbe vagy szárítógépbe.

TILOS!

Figyelem!
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Fontos tudnivalók a használat előtt
1. Összeszerelés és szétszedés sorrendjére vonatkozóan:

Összeszerelés:

Szétszerelés:

Minden alkatrészt az óra mutató járásával megegyezően kell behelyezni és forgatni.

Minden alkatrészt az óra mutató járásával ellenkező irányba kell forgatni.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék alkatrészei helyes irányban lettek

behelyezve és összeszerelve, különben az edényrészt nem lehet a motorikus részre

rátenni. 

2. Hogyan tegye bele az alapanyagokat a készülékbe

ˇ - Az alapanyagokat lassan kell a készülékbe adagolni, mert a préscsiga csak 47 fordulat /
perc sebességgel forog. 
- Elkerülheti a készülék túlterhelését és biztosíthajta a normális préselét, ha
a keményebb, vagy rostosabb alapanyagokat kisebb darabokra szeleteli.
- A préselés befejeztével minden esetben a szétszedés előtt a „REVERSE” gombot 2-5 
másodpercig tartsa nyomva.  

3. Mit tegyen ha megáll a préscsiga

ˇ
Ez akkor fordulhat elő, ha kemény, vagy rostos anyagot présel a nélkül, hogy kisebb
darabokra szeletelte volna és gyorsan adagolja a készülékbe.
Ebben az esetben tartsa nyomva a REVERSE gombot 3-5 másodpercig, majd engedje el
vaárja meg míg a préscsiga teljesen leáll és az ON gomb megnyomásával folytassa a 
préselét. Ha nem oldódna meg a probléma, ismételje meg ezt 2-3 alkalommal.

4. Mit tegyen ha az edény fedő nem vehető le

ˇ
Ez az előző pontban leírtak miatt fordulhat elő. Nyomja meg a REVERSE gombot 2-3 
alkalommal majd az ON gombot lenyomva folytassa a préselést. Ez a művelet eltávolítja a 
maradék alpanyagok rostját és a fedőt ezután el lehet távolítani.

5. Hogyan készítse elő az alapanyagokat
Kemény alapanyagok, mint répa, cékla, burgonya, sütőtök stb.

Szeletelje ezeket at alapanyagokat hosszúkás 2 cm hasábburgonya alakúra

Gyümölcsök

Az alapanyagok megmosását követően szeleteljük őket akkora darabokra, ami kényelmesen befér a betöltő

nyíláson. Figyeljen azokra a gyümölcsökre, amelyek kemény magokat tartalmaznak. Azokat feltétlen

távolítsa el.

Hüvelyesek, mint bab, lencse, vörösbab.

Áztassa be vízbe 6-8 órát ezeket az alapanyagokat, hogy megpuhuljanak. Különben a motor felforrósodhat 

és tönkremehet.
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Ha az edény a préselés
ideje alatt rázkódik. 

Kisebb-nagyobb rázkódás egy természetes folyamat használat
közben, ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

Hibaelhárítás

Amikor a készülék
nem működik.

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva
Ellenőrizze, hogy a készülék alkatrészeit megfelelő sorrendben
rakta-e össze (lásd az összeszerelés leírását)
ha mégsem oldódna meg a hiba, vegye fel a szervizzel a 
kapcsolatot

Ha a préselési folyamat
nem megfelelő módon
zajlik és ha a rostanyag
túlságosan nedves.

Ha a készülék menet
közben megáll.

Ha az edény fedő
nem jön le könnyen.

Ellenőrizze, hogy a préseléshez szükséges alkatrészek megfelelő
módon vannak-e összerakva
Ellenőrizze, hogy a préselni kívánt alapanyagok frissek-e
Helyezze a lefagyasztott alapanyagokat 10 percre vízbe, mielőtt
elkezdené a préselést

Ellenőrizze, hogy az alapanyagok mennyisége nem volt-e túl sok,
vagy nem került-e a készülékbe kemény mag.
Amikor a préscsiga megáll a préselés ideje alatt, nyomja le a 
„REVERSE” gombot 2-3 másodpercig, utána folytassa a préselést.
He ez nem hozna megoldást, akkor kapcsolja ki a készüléket, majd
a megfelelő módon szedje szét és tisztítsa ki.I

Furcsa zajok használat
közben

Az alapanyagoktól függően, esetleg keletkezhetnek zajok a 
préselés ideje alatt.
Ezek a zajok keletkezhetnek az alapanyagok összesajtolódása 
miatt.

A préselés befejeztével a még működésben lévő készülékbe ötsön
2-3 deciliter vizet. Ezután nyomja le és tartsa nyomva a „REVERSE” 
gombot 2-3 másodpercig, majd újra az „ON” gombot lenyomva 
folytassa a tiszítást. Ez a művelet eltávolítja a maradék alpanyagok 
rostját és a fedőt ezután el lehet távolítani.
Ne feszegesse a beszorult edény fedőt!

Mielőtt felkeresné a szervizt, kérem olvassa el az alábbi listát!
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Termék megnevezése 

Model

Feszültség

Motor teljesítmény

Préscsiga fordulatszáma

Elektromos kábel hossza

Motor

Elektromos lényerő gyümölcsprés

HD-8801

230V~, 50Hz

200W

47 fordulat / perc

1.3 méter

Condensing Induction AC Motor

Súly

Ajánlott üzemidő

Méretek

Szé

Ho

Ma

6.45kg

540mm

280mm

310mm

Folyamtos üzemben kevesebb mimt 30 perc

-

K
é
szü

lé
k a

d
a
tla

p
ja

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 jótállás alapján megillető jogok:
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 kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:
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. 
Eljárás vita esetén:
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 felelősség kizárása:
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.

Fontos tudnivalók a garanciáról





...................................Típusú....................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén 
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 
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 visszajuttatni a kereskedőhöz a hibás készüléket,
       a garanciális papírokkal és a számlával együtt!
       

JÓTÁLLÁSI JEGY

Garanciális szelvények  Levágandó garanciális 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

CookSense lényerő
HD-8801

Garancia idő egyes alkatrészekre:
- motor 24 hónap
- szűrő betét és minden egyéb alkatrész: 12 hónap

CookSense lényerő  HD-8801

CookSense lényerő  HD-8801

CookSense lényerő  HD-8801





Kizárólagos forgalmazó és szerviz: Krassza és Társai Kft.
Élet Virága Biobolt
1119.Budapest, Andor utca 25/b
Nyitva: H-P 09-18, Szombat 09-13, Vasárnap: Zárva
Telefon: 06-1-204-4180, 06-70-516-8999
www.egeszseges-elet.hu
www.juicers.hu
egeszseges-elet@freemail.hu
egeszseges.elet7@gmail.hu
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