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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν 
παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  
πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε 
ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος 
με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση. Εάν παραδώσετε αυτήν 
τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 
Προβλεπόμενη χρήση 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: 
χώρων κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. - Από 
πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ. - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. - Αγροτικά 
σπίτια. 
 

Οδηγίες ασφαλείας 
 
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
 

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχει πέσει, εάν υπάρχουν σημάδια ζημιάς. 

• Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από έναν αρμόδιο εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποθηκευμένη σε ξηρό περιβάλλον. 
• Είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή, γιατί 

έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα. 
• Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμούς και θα ακυρώσει κάθε εγγύηση που ενδέχεται να 
έχετε. 

• Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο δεν μπορεί να μπλεχτεί. 

• Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη 
συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν αλλάζετε ανταλλακτικά ή για 
συντήρηση. 
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• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα ή όταν η 
συσκευή έχει δυσλειτουργίες ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.       
Μην επισκευάζετε μόνοι σας αυτήν τη συσκευή. 

• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. 
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, 

δεν αγγίζει καμία καυτή επιφάνεια ή ότι έρχεται σε άμεση επαφή με τα καυτά 
μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες, 
καλύμματα παραθύρων κλπ. 

• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη γεμάτο με 
νερό. Εάν αυτή η συσκευή έχει πέσει στο νερό, σε καμία περίπτωση μην την 
πιάσετε απευθείας, αλλά τραβήξτε πρώτα το φις από την πρίζα. 

 
Ειδική προστασία 

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 
ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών 
και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το 
καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται 
από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 

 Αγνοώντας τις οδηγίες ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος για τη ζημιά. 

 Για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους μιας ηλεκτρικής συσκευής, 
βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Επομένως, πρέπει 
να επιλέξετε έναν χώρο αποθήκευσης για τη συσκευή όπου τα παιδιά δεν είναι σε 
θέση να την πιάσουν. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται σε καθοδική θέση .
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      Περιγραφή συσκευής 
1. Προστατευτικό κάλυμμα 

 
2. Μεγάλος κώνος 

 
3. Μικρός κώνος πρέσας 

 

4. Φίλτρο 

 
5. Λαβή 

 
6. Κανάτα 

7. Άξονες μετάδοσης 

 

8. Βάση κινητήρα 

 

Πριν τη πρώτη χρήση  
 

 Βγάλτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ από το κουτί. Αφαιρέστε τα 
αυτοκόλλητα, το προστατευτικό φύλλο ή το πλαστικό από τη συσκευή. 

 Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα του κινητήρα και όλα τα 
ανταλλακτικά με ένα υγρό πανί. 

Χρήση  
 

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς πριν το συνδέσετε. 

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. (Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η 
υποδεικνυόμενη τάση στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση πριν συνδέσετε τη 
συσκευή. Τάση 220V-240V 50Hz). 

3. Κόψτε τα εσπεριδοειδή για να τα στύψετε στη μέση. 

4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω το κομμάτι εσπεριδοειδών μόλις το 
τοποθετήσετε στο χωνάκι. 

5. Για να σταματήσετε τη συσκευή, απλώς σταματήστε να ασκείτε πίεση στον κώνο. 

6. Αφαιρέστε τόσο τον κώνο όσο και το φίλτρο για να αδειάσετε την κανάτα. 

7. Ρίξτε χυμό από την κανάτα και σε ποτήρια για να σερβίρετε απευθείας. 

8. Εάν επεξεργαστείτε μεγάλη ποσότητα φρούτων, πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά το 
φίλτρο και να αφαιρείτε τα υπολείμματα του πολτού. 
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Καθάρισμα 

– Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, τραβήξτε πρώτα το καλώδιο. Στη συνέχεια, 

αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη και καθαρίστε τα. 

– Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί. 

– Μη χρησιμοποιείτε τοξικά ή λειαντικά υλικά καθαρισμού όπως βενζίνη, σκόνη 
καθαρισμού ή διαλύτη. Το συνηθισμένο καθαριστικό κουζίνας ή υγρό πιάτων με 
νερό είναι αρκετό. 

– Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το 
πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό της συσκευής. 

– Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων: 
Προστατευτικό κάλυμμα, Κώνος, Φίλτρο, Κανάτα. 

        Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Μοντέλο: CJ-025.006A 
Τάση (V)/Συχνότητα:                            220-240V~, 50 Hz 
Ισχύς: 25W 

Χωρητικότητα: 0.7L 
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      Συμμόρφωση CE  
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,  

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν 
υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕE. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση 
απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν 
θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης). 

 

Εγγύηση  
Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς 
και καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή 
ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της 
μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που 
προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς 
παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται 
έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές και έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών 
εξαρτημάτων. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται 
στον διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, 
και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο 
πρωτότυπο τιμολόγιο ή εισιτήριο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς 
υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 
1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 
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