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ALGEMEEN
Gebruiksaanwijzing lezen  
en bewaren

Deze gebruiksaanwij-
zing bevat belangrijke 
informatie over de in-

stallatie en het gebruik.
Lees de gebruiksaanwijzing, en 
dan vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u 
dit artikel gebruikt.
Wanneer u deze gebruiksaanwij-
zing niet volgt, kan dit persoon-
lijk letsel of materiële schade 
veroorzaken aan het artikel.
Bewaar de gebruiksaanwijzing 
voor verder gebruik. Wanneer 
u dit artikel aan iemand anders 
doorgeeft, doe er dan ook deze 
gebruiksaanwijzing bij.
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LEGENDA
De volgende symbolen en sig-
naalwoorden worden in deze 
gebruiksaanwijzing, op het arti-
kel of op de verpakking gebruikt.

Dit signaalsymbool/signaalwoord 
duidt op een gevaar met een ge-
middeld risiconiveau, dat, indien 
niet vermeden, kan leiden tot de 
dood of een ernstig letsel.

Dit signaalsymbool/signaalwoord 
duidt op een gevaar met een laag 
risiconiveau, dat, indien niet ver-
meden, een klein of matig letsel 
tot gevolg kan hebben.

Dit symbool geeft u nutti-
ge aanvullende informatie 

over het in elkaar zetten of over 
de werking.

Geschikt voor contact met 
levensmiddelen.

Beschermingsklasse II: ver-
sterkte of dubbele isolatie 

tussen actieve en aanraakbare 
delen.
Beschermingsgraad: IP20 Het 
artikel is beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met een 
diameter ≥ 12,5 mm en tegen de 
toegang met één vinger. Geen 
bescherming tegen water.

Conformiteitsverklaring 
(zie hoofdstuk “Conformi-

teitsverklaring”).

Het zegel ‚Veiligheid ge-
keurd‘ (GS-teken) beves-

tigt dat dit artikel voldoet aan de 
eisen van de Duitse productvei-
ligheidswet.
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• door klanten in hotels, motels 
of andere residentiële voor-
zieningen.

• in B&B’s.

Veiligheidsinstructies
Gevaar voor een 
elektrische 

schok!
Een defecte elektrische installa-
tie of te hoge netspanning kun-
nen leiden tot elektrische schok-
ken.
− Het apparaat alleen aanslui-

ten wanneer de netspanning 
van het stopcontact overeen-
komt met de specifi catie op 
het typeplaatje.

− Sluit het apparaat alleen aan 
op een gemakkelijk toegan-
kelijk stopcontact zodat u het 
bij een incident snel van het 
elektriciteitsnet kunt halen.

− Gebruik het apparaat niet 
wanneer het apparaat zelf, de 
voedingskabel of de  stekker 
zichtbaar beschadigd zijn of 
de toebehoren zeer vuil zijn.

VEILIGHEID
Beoogd gebruik
Het apparaat is geschikt voor het 
uitpersen van citrusvruchten in 
hoeveelheden die vergelijkbaar 
zijn met huishoudelijk gebruik.
Het apparaat is uitsluitend be-
doeld voor privé-gebruik.
Gebruik het apparaat alleen zo-
als beschreven in deze gebruiks-
aanwijzing.
Elk ander gebruik wordt be-
schouwd als onjuist en kan lei-
den tot materiële schade of zelfs 
tot persoonlijk letsel.
De fabrikant of verkoper aan-
vaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt door 
onoordeelkundig of onjuist ge-
bruik.
Niet geschikt voor commercieel 
gebruik zoals:
• in keukens voor werknemers 

of winkels, kantoren en ande-
re commerciële zones,

• in boerenbedrijven,
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− Als het netsnoer van het arti-
kel beschadigd is, dient het te 
worden vervangen door de 
fabrikant, zijn klantendienst 
of een soortgelijk gekwalifi -
ceerd persoon om gevaren te 
voorkomen.

− Open de behuizing niet maar 
laat reparaties over aan vak-
mensen. Wend u daarvoor tot 
het serviceadres dat op de ga-
rantiekaart staat aangegeven.

− Steek geen metalen of andere 
voorwerpen in de openingen 
van het apparaat. Alleen wat 
meegeleverd werd als toebe-
horen gebruiken zoals de be-
doeling is.

− In dit apparaat bevinden zich 
elektrische en mechanische 
onderdelen die essentieel zijn 
om te beschermen tegen de 
bronnen van gevaar.

− Het apparaat mag niet wor-
den gebruikt met een externe 
timer of een aparte afstands-
bediening.

− Houd de motoreenheid 1, het 
netsnoer en de stekker uit de 
buurt van water en andere 
vloeistoffen. Houd hen ook 
uit de buurt van open vuur, 
warmtebronnen en hete op-
pervlakken.

− Raak de netstekker nooit aan 
met vochtige handen.

− Stekker nooit uit het stopcon-
tact trekken door aan de voe-
dingskabel te trekken, maar 
altijd aan de stekker trekken.

− Gebruik de voedingskabel 
nooit om het apparaat te dra-
gen.

− Leg de stroomkabel zo dat nie-
mand erover kan struikelen.

− Maak geen knik in de voe-
dingskabel en leg de kabel 
niet over scherpe randen.

− Berg het apparaat nooit zo op 
dat het in een bad of een was-
tafel kan vallen.

− Grijp nooit naar het apparaat 
wanneer het in het water ge-
vallen is. Trek in zo’n geval on-
middellijk de netstekker uit.
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Gevaarlijk voor 
kinderen perso-

nen met verminderde lichame-
lijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of met gebrek aan 
ervaring en kennis!
Dit apparaat kan door kinderen 
vanaf 8 jaar en tevens door per-
sonen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of een gebrek aan 
ervaring en/of kennis worden 
gebruikt, als er toezicht wordt 
gehouden door een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid of als ze instructies heb-
ben gekregen met betrekking 
tot het veilige gebruik van het 
apparaat en de daaruit voort-
vloeiende gevaren hebben be-
grepen.
Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonder-
houd mogen niet worden uitge-
voerd door kinderen.
− Bewaar het apparaat buiten 

het bereik van kinderen.

− Trek de stekker uit het stop-
contact wanneer:
• u een drankje hebt klaarge-

maakt,
• u accessoires of onderdelen 

van het apparaat verwijdert, 
vervangt of bevestigt,

• u het apparaat niet gebruikt, 
het schoonmaakt of

• bij onweer of wanneer er 
zich een storing voordoet.

Brandgevaar!

Wanneer u een tussenstekker 
of verlengsnoer gebruikt die de 
maximale stroomsterkte over-
schrijden, kan dit brand veroor-
zaken.

− Gebruik alleen tussenstekkers 
en verlengsnoeren die over-
eenkomen met de geldende 
veiligheidsvoorschriften en 
die de maximale stroomsterk-
te niet overschrijden.
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− Houd kinderen uit de buurt 
van het apparaat en het aan-
sluitsnoer.

− Laat het apparaat tijdens het 
gebruik niet zonder toezicht.

− Haal de stekker altijd uit het 
stopcontact vooraleer u het 
apparaat monteert, demon-
teert, schoonmaakt of niet on-
der toezicht kunt houden.

− Haal de stekker na elk gebruik 
uit het stopcontact.

− Laat kinderen niet spelen met 
de verpakkingsfolie. Ze kunnen 
erin verstrikt raken bij het spe-
len of de verpakking over het 
hoofd trekken en verstikken.

Risico op   
letsels!

Het apparaat is uitgerust met be-
wegende apparaatonderdelen. 
Onjuist gebruik kan leiden tot 
letsels. Voor het vervangen van 
accessoires of extra onderdelen 
die tijdens het gebruik worden 
bewogen, moet het apparaat 
worden uitgeschakeld en van 
het elektriciteitsnet worden los-
gekoppeld.

− Raak nooit bewegende on-
derdelen van het apparaat 
aan en probeer nooit bewe-
gende delen met de hand te 
stoppen.

− Gebruik het apparaat niet wan-
neer een van de onderdelen 
van het apparaat beschadigd is.

− Wijs ook andere gebruikers op 
de gevaren.

Gevaar voor 
schade!

Onjuiste behandeling van het 
apparaat kan leiden tot over-
verhitting en schade aan de mo-
toreenheid 1.
− Gebruik het apparaat nooit 

leeg.
− Laat het apparaat maximaal 2 

minuten continu draaien. Laat 
het daarna afkoelen tot kamer-
temperatuur (ca. 15 minuten).

− Plaats het apparaat op een 
gemakkelijk toegankelijk, 
vlak, droog, hittebestendig 
en voldoende stabiel werkop-
pervlak. Zet het apparaat niet 
op de rand of aan de kant van 
het werkvlak.
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− Gebruik het apparaat niet 
meer als de onderdelen van 
het apparaat scheuren, bar-
sten, vervormingen of andere 
beschadigingen vertonen.

− Verplaats het apparaat niet tij-
dens het gebruik.

− Plaats het apparaat niet onder 
een hangkast of in een hoek. 
Let erop dat het apparaat bo-
venaan vrij is.

− Leg niets bovenop het appa-
raat.

− Plaats noch de motoreenheid 
noch de onderdelen van het 
apparaat in de magnetron.

− Leg eventueel een antislipmat 
onder de rubberen voetjes 
van het apparaat aangezien 
oppervlakken met de meest 
diverse reinigingsmiddelen 
worden behandeld en som-
mige van de bestanddelen 
de rubberen voetjes kunnen 
aantasten en verweken.

– Reinig het apparaat en de op-
pervlakken die met levens-
middelen in contact komen 
zoals beschreven in het hoofd-
stuk REINIGEN EN OPBERGEN.

AANDUIDING ONDERDELEN / 
OMVANG VAN DE LEVERING

1 motoreenheid

2 aandrijfas

3 sapschaal

4 sapafvoer

5 zeef

6 kleine perskegel

7 grote perskegel

8 deksel

9 kabelhaspel
 (onderkant motoreenheid)

-  Gebruiksaanwijzing en ga-
rantiebewijs
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Voor het eerste gebruik
Gevaar voor een 
elektrische 

schok!
Dompel motoreenheid 1 nooit 
in water of een andere vloei-
stof en spoel deze nooit met 
water of reinigingsmiddelen!
1. Voordat u het apparaat voor 

het eerst gebruikt, dient u 
alle onderdelen, behalve mo-
toreenheid 1, met lauw water 
te spoelen en de onderdelen 
zorgvuldig af te drogen.

 Gebruik geen schurende rei-
nigingsmiddelen. De opper-
vlakken kunnen daardoor dof 
of bekrast worden.

Citruspers opstellen
Zet de citruspers op een vlakke, 
stabiele en gladde ondergrond. 
De rubberen voetjes aan de on-
derkant zorgen voor een veilige 
grip.

EERSTE INBEDRIJFSTELLING
Omvang van de levering  
controleren

Gevaar voor 
schade!

Wanneer u de verpakking on-
voorzichtig met een scherp mes 
of een ander scherp voorwerp 
opent, kan het apparaat worden 
beschadigd.
− Ga bij het openen voorzichtig 

te werk.
1. Controleer of de levering vol-

ledig is.
2. Controleer of de afzonder-

lijke delen beschadigingen 
vertonen. Als dit het geval is, 
gebruik ze dan niet. Wend u 
daarvoor tot het serviceadres 
dat op de garantiekaart staat 
aangegeven.
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De sapafvoer 4 heeft twee 
vergrendelposities:

- in de bovenste positie is de sa-
pafvoer gesloten. Het sap ver-
zamelt zich in de sapschaal 3.

- in de onderste positie is de 
sapafvoer geopend. Het sap 
stroomt rechtstreeks in een 
glas dat eronder wordt ge-
plaatst.

4. Plaats de gehalveerde citrus-
vruchten met het snijvlak in het 
midden op de punt van de pers-
kegel.

5. Druk de citrusvrucht met de 
palm van uw hand lichtjes naar 
beneden zodat de perskegel 
begint te draaien. Oefen niet te 
veel druk uit, anders blokkeert 
de motor.

 Verminder de druk tot de pers-
kegel stopt en oefen dan op-
nieuw druk uit.

 Hierdoor wordt de draaibewe-
ging omgedraaid zodat u de 
maximale hoeveelheid aan sap 
uit de vrucht kunt persen.

 Herhaal het proces verschillen-
de keren.

BEDIENING
Risico op letsels! 
Tijdens het ge-

bruik mag u niet met uw vin-
gers in de sapschaal 3 grijpen 
of andere voorwerpen zoals le-
pels, messen enz. erin steken!

Zorg ervoor dat 
de motoreen-

heid 1 tijdens de voorbereiding 
nog NIET op het elektriciteitsnet 
is aangesloten.

1. Monteer de citruspers, zie illu-
stratie op pagina 9.

Gebruik de kleine perske-
gel 6 voor kleinere citrus-

vruchten (citroenen, limoenen, 
enz.) en de grote perskegel 7 
voor grotere citrusvruchten (si-
naasappelen, kleine grapefruits, 
enz.).

2. Bereid de citrusvruchten voor 
door ze te halveren.

3. Sluit de netstekker aan op het 
stroomnet en verwijder het 
deksel 8.
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De zeef 5 vangt grotere 
fruitresten en eventueel 

de pitten op.
Sluit de sapafvoer 4 als u het glas 
verwisselt door de afvoer naar 
boven te duwen.
U kunt de sapschaal 3 hygiënisch 
sluiten met het deksel 8 als u na 
korte tijd weer citrusvruchten 
wilt persen.
Gebruik het sap altijd vers na 
het persen. Om kort te bewaren 
altijd in de koelkast in glazen of 
kunststof recipiënten doen. Ge-
bruik geen metalen recipiënten.

REINIGEN EN OPBERGEN
Gevaar voor 
een elektrische 

schok!
Trek de netstekker voor de rei-
niging uit het stopcontact.

Gevaar voor 
schade!

Gebruik geen schuur- of oplos-
middelen of voorwerpen met 
scherpe randen!

Na elk gebruik reinigen zo-
dat restanten niet aandro-

gen.

Schoonmaken van de   
motoreenheid

Gevaar voor 
een elektrische 

schok!
Dompel motoreenheid 1 nooit 
in water of een andere vloei-
stof en spoel deze nooit met 
water of reinigingsmiddelen!
De motoreenheid 1 met een licht 
bevochtigde doek na elk gebruik 
schoonmaken.
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Schoonmaken van de   
opzetstukken

Gevaar voor 
schade!

Niet geschikt voor reiniging in 
de vaatwasser

Als u de verwijderbare on-
derdelen 3 tot 8 direct na 

het gebruik schoonmaakt, hebt 
u geen afwasmiddel nodig. Het 
afspoelen met leidingwater is 
voldoende.
Als de resten toch eens zouden 
indrogen, laat dan de betref-
fende onderdelen eerst in water 
weken.
Droog alle onderdelen grondig 
af voordat u het apparaat op-
bergt.

Opslag
Bewaar het apparaat en de toe-
behoren op een droge en tegen 
vuil beschermde plek,
buiten bereik van kinderen op.
Om plaats te sparen kunt u de 
stroomkabel op de kabelhaspel 
9 wikkelen voor het opbergen.

FOUTOPSPORING
Motoreenheid reageert niet:
- Aangesloten op de stroom-

voorziening?
- Oververhittingsbeveiliging is 

geactiveerd. Laat het appa-
raat ca. 30 minuten afkoelen.

Er komt geen sap uit de afl oop 
of alleen maar druppels:
- zeef gesloten?
- afl oop verstopt?
- afl oop gesloten?
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CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschreven 
normen wordt gegarandeerd.
De volledige conformiteitsver-
klaring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Revisienummer: 
2021_01 
Model:  
GT-CJ-02
Voedingsspanning: 
220-240 V~, 50 Hz
Vermogensopname: 
60 W
Beschermingsklasse:
II / 

Kabellengte:
0,9 m

Omdat onze producten voortdu-
rend verder worden ontwikkeld 
en verbeterd, zijn wijzigingen in 
het design en technische veran-
deringen mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing kan 
ook als pdf-bestand van onze 
startpagina www.gt-support.de 
gedownload worden.
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AFVOER
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking 
soort bij soort weg.

Leg karton en kartonnen dozen 
bij het oud papier en breng folie 
naar de inzameling van her-
bruikbare materialen.

Weggooien van   
oude apparaten

Oude apparaten mogen 
niet bij het huisvuil!

Mocht het apparaat ooit niet 
meer kunnen worden gebruikt, 
dan is iedere gebruiker wette-
lijk verplicht, oude apparaten 
gescheiden van het huisvuil, 
bijv. bij een inzamelpunt van zijn 
gemeente/zijn wijk, af te geven.
Hiermee wordt gewaarborgd 
dat oude apparaten deskundig 
worden verwerkt en negatieve 
effecten op het milieu worden 
vermeden. Daarom zijn elektri-
sche apparaten met het boven-
staande symbool gekenmerkt.
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Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland


