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  Κωδ: ΟΥΛΤΙΤΖ  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ULTIMATE JUICER 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
Συµβουλές χρήσης  

• Αν δυσκολεύεστε να ξεσφίξετε το καπάκι της άκρης, αφήστε το κυρίως µέρος πάνω στην βάση και χαλαρώστε ελαφριά 
το καπάκι άκρης µε το κλειδί που σας παρέχεται, πριν αποσυναρµολογήσετε για να πλύνετε τη συσκευή. 

• Όταν φτιάχνετε χυµό απο σιταρόχορτο, βεβαιωθείτε ότι το µικρό καπάκι βρίσκεται στην θέση το. Τοποθετήστε µικρές 
ποσότητες σιταρόχορτου κάθε φορά µέσα στην χοάνη, και γυρίστε το χερούλι, οι µυτερές άκρες του πρέπει να 
εισχωρήσουν στο τρυπάνι αυτόµατα. Χρησιµοποιήστε το εξάρτηµα ώθησης σε περίπτωση που χρειαστεί. 

• Αν η βάση στήριξης έχει κολλήσει στην επιφάνεια, γυρίστε το κουµπί ασφάλισης της βάσης ελαφρώς προς τα εσάς µία 
ή δύο φορές για να βοηθήσετε να αποκολλήσει το λάστιχο από την επιφάνεια.  

• Είναι καλύτερο να χρησιµοποιήσετε τον σφιγκτήρα βάσης όταν χρησιµοποιείτε σκληρά λαχανικά ή στάρι. 
 
 
Σηµαντικό  
Σας παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε τις για µελλοντική 
χρήση. 
 

• Ποτέ µην βυθίζετε την συσκευή µέσα σε ζεστό νερό για πολύ ώρα. 
• Η βάση του Ultimate Juicer δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό και πρέπει να σκουπίζεται µε ένα νωπό και καθαρό πανί ή 

σφουγγάρι. 
• Όταν χρησιµοποιείτε σιταρόχορτο ή σκληρά λαχανικά, µπορεί να χρειαστεί να σφίξετε το καπάκι άκρης λίγο παραπάνω 

µε το κλειδί που σας παρέχεται, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του χυµού. 
• Πάντα να τοποθετείτε µικρές ποσότητες τροφίµων κάθε φορά µέσα στον αποχυµωτή. 

 
Εισαγωγή  
Το Ultimate Juicer έχει κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας. Είναι ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισµό και στην 
συναρµολόγηση.  
 
Το ειδικά σχεδιασµένο τρυπάνι θρυµµατίζει και στύβει τα φρούτα και τα λαχανικά πιο αποτελεσµατικά από τους συνηθισµένους 
αποχυµωτές. Ό,τι αποµένει εξωθείται από το µπροστινό καπάκι τέλους. Το Ultimate Juicer διαθέτει επιπλέον σφιγκτήρα βάσης ο 
οποίος λειτουργεί σε συνδυασµό µε την βάση απορρόφησης, καθιστώντας δυνατό να τοποθετήσετε το Ultimate Juicer σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. Επιπλέον, διαθέτει και πρακτικό κόσκινο το οποίο τοποθετείται πάνω από το ποτηράκι, για να 
αποµακρύνετε τα υπολείµµατα πούλπας και τα κουκούτσια  
 
 
 
Λίστα περιεχοµένων 

 
 
 
 
 
 

1. Κουµπί ασφάλισης βάσης 
2. Βάση στήριξης 
3. Βάση απορρόφησης 
4. Χοάνη στυψίµατος 
5. Εξάρτηµα ώθησης/Μοχλός βάσης 
6. Κουζινέτο 
7. Άξονας 
8. Νάιλον ροδέλαί 
9. Κύπελλο πολτοποίησης 
10. Καπάκι άκρης 
11. Μικρό καπάκι (βιδωτό) 
12. Οδηγός χυµού 
13. Κόσκινο 
14. Ποτήρι χυµού 
15. Χερούλι 
16. Βίδα για το χερούλι 
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Παραδείγµατα φρούτων και λαχανικών  
 
Σιταρόχορτο, σπανάκι, µαϊντανός, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, µαρούλι, ντοµάτες, αχλάδια, ανανάς, καρπούζι, φράουλες, 
µήλα, πορτοκάλια, µούρα και σταφύλια. 
 
 
Καθαρισµός και αποθήκευση 
 

1. Αφαιρέστε το χερούλι. 
2. Απελευθερώστε την ασφάλεια βάσης γυρνώντας το κουµπί ασφάλισης βάσης αριστερόστροφα. Χρησιµοποιήστε τον 

συνδυασµό εξάρτηµα ώθησης/ µοχλό βάσης για να βοηθήσετε. 
3. Μετακινήστε την βασική µονάδα σπρώχνοντάς την προς τα µπρος και απελευθερώνοντας τη  διάτρητη υποδοχή. 

Χαλαρώστε το καπάκι ακρης γυρνώντας το δεξιόστροφα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο κλειδί 
για να βοηθήσετε αυτήν την διαδικασία. (είναι καλύτερο να το χαλαρώνετε όταν η συσκευή βρίσκεται ακόµα πάνω 
στην βάση στήριξης). Σκουπίστε την βάση µε ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι. 

4. Ξεπλένετε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήµατα µε ζεστό νερό και σαπούνι χρησιµοποιώντας  ένα σφουγγάρι, πανί ή µαλακή 
βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε σε λάθος µέρος τη νάιλον ροδέλα ή το µικρό βιδωτό καπάκι. Σας παρέχονται 
ακόµα δύο κλειδιά µαζί µε το προϊόν. 

5. Αφήστε όλα τα εξαρτήµατα να στεγνώσουν σε ασφαλές µέρος. 
 
Σηµαντικό για συναρµολόγηση  
 

1. Βεβαιωθείτε ότι η νάιλον ροδέλα βρίσκεται στην θέση της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αποχυµωτής µπορεί να υποστεί 
ζηµιές. 

2. Το µικρό βιδωτό καπάκι χρησιµοποιείται για να εφαρµόζετε περισσότερη πίεση στην διαδικασία παρασκευής χυµού. (για 
φυλλώδη και ινώδη λαχανικά όπως µαϊντανός ή σιταρόχορτο). ∆εν είναι απαραίτητο να το χρησιµοποιείτε για άλλα 
φρούτα και λαχανικά. 

3. Το κουµπί ασφάλισης βάσης πρέπει να απελευθερώνεται πριν η βασική µονάδα µετακινηθεί ή τοποθετηθεί.  Συµβουλή: 
αν ο σφιγκτήρας χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την βάση απορρόφησης είναι καλύτερο να γυρίσετε το κουµπί 
ασφάλισης βάσης πριν σφίξετε τον σφιγκτήρα. 

4. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι στεγνή και καθαρή. 
5. Τοποθετήστε τον χειροκίνητο αποχυµωτή κοντά στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου µε τον άξονα τρυπανιού να 

δείχνει µακριά από το τραπέζι. 
6. Ασφαλίστε την βάση γυρνώντας το κουµπί ασφάλισης βάσης δεξιόστροφα. 

 
 
 
Σηµαντικό για χρήση 
 

1. Η επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετήσετε τον αποχυµωτή, πρέπει να είναι λεία όπως απο φορµάικα, γυαλί, 
ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό και όχι πορώδης. 

2. Τοποθετήστε το χερούλι πάνω από τον άξονα και σφίξτε καλά το κουµπί ασφάλισης. 
3. Τοποθετήστε το ποτήρι χυµού έτσι ώστε να βρίσκεται κάτω από το στόµιο του αποχυµωτή. 
4. Τοποθετήστε ένα µπολ (δεν περιλαµβάνεται) κάτω από το καπάκι άκρης για να συλλέξετε τα άχρηστα περισεύµατα. 
5. Τοποθετήστε φρούτα και λαχανικά (κοµµένα σε µικρά κοµµάτια) µέσα στη χοάνη και χρησιµοποιήστε το εξάρτηµα 

ώθησης για να τα σπρώξετε προς τα κάτω ενώ το χερούλι είναι γυρισµένο δεξιόστροφα. 
6. Αν συναντήσετε υπερβολική πίεση, δοκιµάστε να γυρίσετε ελαφρά το χερούλι αριστερόστροφα κι έπειτα συνεχίσετε 

δεξιόστροφα. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΣΚΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ. 
7. Μην γεµίζετε πολύ το Ultimate Juicer. Τα υλικά πρέπει να είναι κοµµένα σε µικρά κοµµάτια ή φέτες και να ρίχνονται 

αργά µέσα στην χοάνη. 
8. Ο χειροκίνητος αποχυµωτής περιλαµβάνει επίσης, ένα πρακτικό κλειδί για να σφίγγετε και να χαλαρώνετε το καπάκι 

άκρης (είναι καλύτερο να χαλαρώνετε το καπάκι ελαφριά όταν είναι ακόµα συνδεδεµένο µε το κυρίως σώµα) 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Βήµα 1 
Βεβαιωθείτε ότι η νάιλον ροδέλα έχει τοποθετηθεί σωστά. 
 

Βήµα 2 
Τοποθετείστε τη χοάνη στυψίµατος στο καπάκι άκρης γυρνώντας το 
αριστερόστροφα. 

Βήµα 3 
Τοποθετείστε το µικρό καπάκι (βιδωτό) στο καπάκι τέλους γυρνώντας 
το αριστερόστροφα. 

Βήµα 4 
Βεβαιωθείτε ότι η διαφανής χοάνη στυψίµατος έχει τοποθετηθεί καλά 
στην βάση, ευθυγραµµίζοντας τη διάτρητη υποδοχή στον πάτο της 
βάσης στήριξης και τοποθετώντας την στην θέση της.  

Βήµα 5 
Ασφαλίστε την βάση στήριξης γυρνώντας το κουµπί ασφάλισης της βάσης 
(χρησιµοποιώντας είτε τον µοχλό βάσης είτε το χέρι) αριστερόστροφα. 

Βήµα 6 
Προσαρτήστε το χερούλι στη χοάνη στυψίµατος και ασφαλιστε µε 
την βίδα. 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις µπαταρίες. 

 

 

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου 

τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων. 
 

 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

 

Βήµα  1  
Τοποθετείστε το χερούλι και σφίξτε το µε την βίδα. 

Βήµα 2 
Βεβαιωθείτε ότι η βάση απορρόφησης είναι στεγνή. 

Βήµα 3  
Τοποθετήστε την βάση στήριξης πάνω στο πάγκο και γυρίστε τον 
µοχλό δεξιόστροφα για να ασφαλίσει η βάση στήριξης στην θέση της. 


