SAFTPRESS 12 L
HN 12412
Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen noga innan saftpressen
används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs igenom bruksanvisningen noga innan saftpressen används. Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
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Använd endast denna press för hemmabruk och för vad den är avsedd för. Denna pressen
är inte avsedd för kommersiellt bruk.
Skydda pressen mot värme, direkt solljus och vassa kanter.
Denna pressen kan användas av barn från 8 år och uppåt när de är under uppsikt av en
vuxen. Detta gäller också när det finns barn i närheten.
Placera aldrig pressen på en varm yta som t.ex. en spis eller liknande.
Använd endast originaltillbehör.
För att skydda barn mot personskador får de inte kunna ha tillgång till pressen.
Barn måste vara under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med pressen.
Låt aldrig förpackningsmaterial som plastpåsar, kartong, polystyren osv. ligga kvar så barn
kan få tag i det. Det är farligt för barn att leka med.
Låt endast fackfolk reparera denna press.
Denna press kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet såvida de inte är under uppsikt
och har instruerats i säker användning av redskapet och farorna vid användningen av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör inte delta i rengöring av pressen utan att vara under uppsikt av en vuxen.
Denna press är endast avsedd för pressning av frukt och grönsaker.
Fäst pressen på underlaget före pressning och kontrollera att pressen står stadigt innan den
används.
Förläng aldrig handtaget.
Håll arbetsområdet rent då det annars kan bli halt.

Varning!
Låt aldrig barn leka med plast- och folieemballage. Det finns risk för kvävning!
Varning!
Ta aldrig tag om pressen medan den är igång. Det finns risk för klämning och
allvarliga personskador.

1

HOPSAMLING
Ställ pressen på en plan arbetsyta.
Tvätta alla delar i varmt vatten före första användningen.
1.

Tryck gängspindeln igenom hålet i skålen och skruva fast den med
underlagsskivan och muttern. Kontrollera att spindeln är ordentligt
åtdragen.

2.

Skruva fast benen på skålens beslag med underlagsskivor och muttrar.
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3.

Skruva fast pressens ben på underlaget. Kontrollera att pressen
har fästs ordentligt.

4.

Montera korgen och lägg i påsen.
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ANVÄNDNING
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Lägg i en påse i korgen.
Fyll korgen med skivad frukt.
Kontrollera att hela pressmassan
omges av påsen.
Lägg på båda pressens skivhalvor på
den fyllda korgen.
Lägg på båda tvärblock på pressens
skivor.
Lägg på tryckplattan (med
metallytan) på tvärblocken.
Metallytan överst.
Lägg nylonskivan på tryckplattan.
Skruva på muttern på spindeln för
hand. Placera handtaget i ett av de
tre hålen i muttern.
Vrid nu muttern med handtaget för
att pressa frukten.
När muttern och handtaget når ned
till korgens övre kant måste det
fyllas på med frukt eller läggas på
flera tvärblock.

RENGÖRING
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
Rengöring
Efter pressning måste alla delar tvättas i varmt vatten. Förvara sedan pressen på en torr plats
så den kan genomtorka. Smörj spindel och metallytor med matolja.
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