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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της IZZY.

Συμβουλές Aσφαλείας

Διαβάστε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  χρήσης  και  κρατήστε  τις  σε
ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη
αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση
και Εξυπηρέτηση Πελατών».  Η IZZY δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αυτών.

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση που 
υποδεικνύεται στην ετικέτα της συσκευής, συμφωνεί με την τάση της 
κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, 
επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Πάντα συνδέετε την συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη
τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία 
και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η
πρίζα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας. 
Αν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση δεν διαθέτει γείωση, πριν βάλετε το 
φις στη πρίζα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει την ηλεκτρική σας 
εγκατάσταση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται 
κοντά σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές 
ικανότητες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή 
χωρίς επίβλεψη.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για 
παιχνίδι.
Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε όλα τα υλικά
συσκευασίας μακριά από τα παιδιά!
• Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα 
κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή 
έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την 
συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από
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τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, 
επισκευή ή αντικατάσταση.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή 
χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
• Πριν συνδέσετε την συσκευή με το ρεύμα, ξετυλίξτε όλο το καλώδιο 
και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
• Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή 
κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα 
γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε
σημεία που μπορεί να βρέχεται.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να 
έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο του ρεύματος παρουσιάσει φθορά, 
βλάβη ή πιθανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και 
απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
• Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από 
χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες 
χρήσεις, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρός μέρος.
• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και
φθορά στην συσκευή.
• Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του 
ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι
φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω 
από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε.
• Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από
το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φις.
• Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο 
σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην
το αφήνετε να βρέχεται σε καμία περίπτωση.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά σημεία (κοντά 
στη ντουζιέρα, ή σε νεροχύτη γεμάτο με νερό κτλ.). Σε περίπτωση που 
η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό:
   - Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος
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από την πρίζα.
   - Μην βάλετε τα χέρια σας στο υγρό.
   - Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
     ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν βρέχεται και μην την τοποθετείτε 
σε σημεία ώστε να είναι εκτεθειμένη σε νερό.
• Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή 
λειτουργία για περισσότερα από πέντε λεπτά, καθώς δεν είναι μια 
επαγγελματική συσκευή. Μπορείτε να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς 
διακοπή για μέγιστο χρόνο έως πέντε λεπτά. Κατόπιν αφήστε την να 
κρυώσει για άλλα πέντε λεπτά.
• Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, η οποία 
καθαρίζεται εύκολα από τυχόν χυμό που ίσως χυθεί.
• Η συσκευή σας διαθέτει αντιολισθητική βάση στήριξης. Τοποθετείτε τη
συσκευή σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια προκειμένου η συσκευή να 
κολλήσει καλά στη θέση της. Για καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να
υγραίνετε λίγο την αντιολισθητική βάση πριν την τοποθετήσετε στην 
επιθυμητή επιφάνεια.
• Μην κολλάτε την αντιολισθητική βάση στήριξης της συσκευής σε 
ευαίσθητες επιφάνειες, βαμμένες ή με συνθετική επίστρωση, καθώς 
μπορεί να μείνουν σημάδια.
• Για την αποφυγή τυχόν δυσλειτουργίας, μην ασκείτε υπερβολική 
πίεση στον κώνο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά 
απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και
να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
• Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
   - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
   - Αμέσως μετά τη χρήση
   - Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο 
     χρονικό διάστημα.
   - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού
   - Πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τους κώνους
• Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε 
τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας σε καμία περίπτωση. 
Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
• Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
• Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 2014/30/ EΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/EΕ, 
την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της
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χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό.  Επίσης,  με  την  Οδηγία  2009/125/EΚ  για  τις  απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια
και  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  Αρ.  1935/2004  σχετικά  με  τα  υλικά  και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής
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1) Διαφανές προστατευτικό καπάκι
2) Μεγάλος κώνος (για μεγάλα φρούτα όπως γκρέιπ φρουτ και πορτοκάλια)
3) Μικρός κώνος (για μικρότερα φρούτα και εσπεριδοειδή όπως λεμόνια ή lime)
4) Φίλτρο (φιλτράρει τον πολτό και επιτρέπει την εύκολη εισροή του χυμού στο δοχείο)
5) Δοχείο συλλογής χυμού με ανοξείδωτο στόμιο
6) Άξονας περιστροφής
7) Κυρίως σώμα / Μοτέρ
8) Υποδοχή καλωδίου στο πίσω μέρος
9) Αποθήκευση καλωδίου

Αναλώσιμα Ανταλλακτικά

- Κώνοι
- Ανοξείδωτο φίλτρο
- Καπάκι
Τα ανταλλακτικά διατίθενται στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Πριν την Πρώτη Χρήση

• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. 

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα 
παιδιά. 
• Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ορατή βλάβη και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της υπάρχουν 
στη συσκευασία.
• Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη, τους κώνους, το 
φίλτρο, το δοχείο χυμού και το διαφανές προστατευτικό καπάκι, με χλιαρό νερό και υγρό 
απορρυπαντικό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.
Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο σώμα της 
συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το αφήνετε να βρέχεται σε καμία
περίπτωση.
• Σκουπίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί. 
 

Χρήση της Συσκευής

• Τοποθετείστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα.
• Αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την θέση αποθήκευσης στη βάση της συσκευής και 
ξεδιπλώστε το στο μήκος που επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το καλώδιο του 
ρεύματος στην υποδοχή καλωδίου στη βάση του κυρίως σώματος, ώστε η συσκευή να μην 
γέρνει. 
• Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο κώνο ανάλογα με το είδος του φρούτου / εσπεριδοειδούς που 
επιθυμείτε να στύψετε:
- Μεγάλος κώνος: κατάλληλος για μεγάλα φρούτα όπως γκρέιπ φρουτ, πορτοκάλια κτλ
- Μικρός κώνος: κατάλληλος για μικρότερα φρούτα όπως λεμόνια, λάιμ κτλ.

• Τοποθετήστε το δοχείο χυμού πάνω στον άξονα περιστροφής ώσπου να κουμπώσει καλά 
πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά πάνω στο 
κυρίως σώμα.
• Βάλτε το φίλτρο πάνω στο δοχείο χυμού. Τοποθετείστε τον μικρό κώνο στον άξονα
περιστροφής (Εικόνα 1).
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• Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον μεγάλο κώνο, τοποθετείστε πρώτα τον 
μικρό κώνο στον άξονα περιστροφής. Στη συνέχεια εφαρμόστε τον μεγάλο κώνο πάνω στον
μικρό (Εικόνα 2).

• Οι εσοχές του μεγάλου κώνου πρέπει να  κουμπώσουν καλά επάνω στα δύο πτερύγια του
μικρού κώνου.
• Για να διαχωρίσετε τους δύο κώνους, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο προς τα πάνω κρατώντας 
τον μικρό κώνο από τα δύο πτερύγια.
• Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος σε πρίζα 220-240V~50HZ.
• Κόψτε το φρούτο σας στα δύο.
• Πιέστε ελαφρά το μισό φρούτο στον μικρό ή στον μεγάλο κώνο, ανάλογα με το μέγεθος
του φρούτου.
Προσοχή: Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον κώνο, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε 
τερματισμό της λειτουργίας του μοτέρ.
• Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την λειτουργίας της καθώς πιέζετε το φρούτο στον κώνο. Ο
χυμός πέφτει στο δοχείο συλλογής χυμού.
• Για καλύτερο αποτέλεσμα, πιέστε το φρούτο από όλες τις πλευρές ώστε να στύψετε όλη
την σάρκα.
• Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο στυπτήριο: εάν το μοτέρ αρχίσει να κάνει μεγάλο θόρυβο,
ή η ταχύτητα του μοτέρ μειωθεί σημαντικά, τότε έχετε ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στον κώνο.
• Το μοτέρ της συσκευής θα σταματήσει αυτόματα όταν βγάλετε το φρούτο από τον κώνο ή 
όταν απλά σταματήσετε να πιέζετε το φρούτο στον κώνο.
• Η συσκευή διαθέτει ανοξείδωτο στόμιο με στοπ ροής:
• Για να μαζέψετε τον χυμό στο δοχείο χυμού, σηκώστε το στόμιο ροής προς τα πάνω.
• Σε αντίθετη περίπτωση, κατεβάστε το στόμιο ροής προς τα κάτω και αφήστε τον χυμό να
τρέξει σε ένα ποτήρι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερα από 5 λεπτά συνεχούς
λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του μοτέρ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
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Μετά τη Χρήση

• Αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
• Αφαιρέστε τον κώνο, το φίλτρο, το δοχείο συλλογής χυμού και τον άξονα περιστροφής και 
καθαρίστε τα.

Χρήσιμες Συμβουλές

• Οι φρέσκοι χυμοί από φρούτα και εσπεριδοειδή πρέπει να καταναλώνονται αμέσως μετά το 
στύψιμο και δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε μεταλλικά δοχεία.
• Οι φρεσκοστυμμένοι χυμοί δίνουν ξεχωριστή γεύση στα κοκτέιλ.
• Ο χυμός λεμονιού σερβίρεται τέλεια με ζεστό τσάι και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

Συντήρηση και Καθαρισμός

• Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε βγάλει το φις από την πρίζα.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο σώμα της 
συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το αφήνετε να βρέχεται σε καμία
περίπτωση.
• Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής και πλύνετε
τα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
• Οι κώνοι, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής χυμού είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
• Μετά από κάθε χρήση, πλένετε το στόμιο ροής με χλιαρό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε καλά.
• Για τον καθαρισμό του μοτέρ, χρησιμοποιείστε ένα νωπό πανί.
• Συνιστάται να ξεπλένετε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής με νερό αμέσως μετά τη χρήση 
καθώς σε περίπτωση που ο πολτός των φρούτων ξεραθεί δεν αφαιρείται εύκολα και μπορεί να 
δημιουργηθούν λεκέδες.  Στεγνώστε καλά τα μέρη της συσκευής μετά το πλύσιμο.
• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές 
βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
• Τυλίξτε το καλώδιο στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται κάτω από το κυρίως σώμα στη 
βάση της συσκευής.
• Πριν αποθηκεύσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως καθαρή και στεγνή και δεν 
περιέχει υπολείμματα φρούτων. Είναι απαραίτητο να κρατάτε τη συσκευή πάντα καθαρή 
καθώς έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
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Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Ερ.:   Η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί.
Απ.: Το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
Ερ.: Το μοτέρ σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Απ.: Ασκείται υπερβολική πίεση στον κώνο.
Ερ.: Ο χυμός στάζει από το στόμιο ροής ενώ το στόμιο είναι ανεβασμένο.
Απ.: Υπάρχουν υπολείμματα πολτού στο στόμιο ροής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο:   KP-601/SB

Τάση: 220 -240V~50Hz
Ισχύς: 85Watts
Ταχύτητα: 150 - 200στροφές / λεπτό

Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής

•  Τα  σήματα  που  εμφανίζονται  πάνω στο  προϊόν  ή  στα  εγχειρίδια  που  το  συνοδεύουν
υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το
τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες
στο  περιβάλλον,  ή  την  υγεία  εξαιτίας  της  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  απορριμμάτων,  σας
παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε
ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου
αγόρασαν  το  προϊόν  είτε  τις  κατά  τόπου  υπηρεσίες  προκειμένου  να  πληροφορηθούν  τις
λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το
προϊόν  για  ασφαλή  προς  το  περιβάλλον  ανακύκλωση.  Το  προϊόν  αυτό  δε  θα  πρέπει  να
αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
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Εγγύηση

•  Πριν παραδοθούν οι  συσκευές μας υπόκεινται  σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η
συσκευή σας διαθέτει  και  δύο  (2)  χρόνια  εγγύηση από την  ημερομηνία αγοράς της.  Στην
περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς
χρέωση.

•  Η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  ελαττώματα  που  θα  προκύψουν  από  φυσιολογική  φθορά,
λανθασμένη  εγκατάσταση,  χειρισμό  ή  συντήρηση  του  προϊόντος,  αντικανονικές  συνθήκες
λειτουργίας,  μη  εφαρμογή  των  οδηγιών  χρήσης,  κακή  χρήση,  μετατροπή  ή  επισκευή  του
προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ:

X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα

Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών.: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr
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EN

Thank you for choosing an ΙΖΖΥ appliance. 

Safety Instructions

Please read these instructions carefully before using the 
appliance and save them for future reference. Please keep the 
sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee 
and Customer Service”)
Any use which does not conform to the instructions will absolve 
IZZY from any liability.

• Before connecting the appliance to the power supply, check that the 
voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance 
corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the
case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use
the appliance.
• Always connect your appliance by means of an earthed plug. Non-
compliance with this obligation can cause an electric shock and may 
lead to serious injury. It is vital for your own safety that the earthed 
socket corresponds to the electrical installation standards in force in 
your country. If your household electrical system does not include an 
earthed socket, it is vital that you call in an authorized technician 
before plugging in the appliance, in order to bring your electrical 
system up to standard. 
• Children often underestimate the risks involved in handling electronic 
appliances. Therefore, never allow children to use this appliance 
unsupervised.
• Make sure that children do not use this appliance as a toy.
Attention: To avoid the danger of suffocation, keep the packaging 
material away from children.
• Ensure that the appliance or packing materials (plastic wrapping etc) 
are not within the reach of unattended children or handicapped 
persons.
• Check the condition of the power supply cable regularly. Do not use 
the appliance if the cable or plug is damaged; if the appliance does not
work properly; after it has been dropped or damaged in any way. In 
such cases, do not open the appliance and do not attempt to repair it 
yourself and contact and authorized BENRUBI Service Center for 
examination, repair or replacement.
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• This appliance must only be used for household purposes according 
to the operating instructions.
• Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot 
gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces 
where it can get wet.
• Before connecting the appliance to the mains, completely unwind the 
power supply cable and check that it is in perfect condition.
• Do not use the appliance close to any source of heat or hot surfaces.
• Do not allow the power cable hanging over the edge of the table or 
counter or touching hot surfaces.
• In the event that the power cable is damaged in any way do not use 
the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
• Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
• No liability is accepted for any damage resulting from use for other 
purposes than those indicated in the instructions for use, faulty 
operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee 
services are excluded in such cases.
• Do not use the appliance outdoors.
• Always store the appliance in a dry place.
• Do not use accessories which are not recommended by the 
manufacturer. They could constitute danger to the user and risk 
damaging the appliance.
• Do not move the appliance by pulling the power supply cable. Ensure
that the cable is not stuck in any way. Do not wind the cable around 
the appliance and do not twist it. 
• Do not unplug the appliance by pulling the power supply cable or by 
pulling the appliance. Always pull the plug, not the cord.
• To avoid the risk of electric shock, do not immerse the motor of the 
appliance in water or any other liquid. The motor base must not be 
held under running water.
• Never use the appliance close to wet places ( in a bath, shower or a 
washbasin full of water). In the event of the appliance falling into water 
or any other liquid:
   - Unplug the power supply cable from the mains.
   - Do not put your hand in the water or liquid.
   - Contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the
appliance.
• Ensure that the appliance is never wet (splashes of water etc.) or in a
place exposed to water.
• This kind of appliance should not function continuously for more than 
five minutes since it is not intended for professional use. The appliance
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is designed to process average domestic quantities of food. It can be 
operated without interruption for a maximum of 5 minutes, and then it 
should be allowed to cool down for approximately five minutes.
• Do not apply too much pressure to the cone while juicing; the motor 
may seize. 
• Your citrus juicer is equipped with suction feet. The suction feet will 
adhere to any smooth surface. For them to adhere well, the surface 
must be flat and also free of dust or grease. The suction feet cannot 
adhere to a textured surface. Slightly moisten the suction feet before 
you press them onto the surface.
• Do not fix the suction feet to sensitive areas. Some paints or 
synthetic coatings may react adversely with the material of the suction 
feet and soften them. This could cause them to leave marks.
• Never use abrasive or caustic cleaning products, as these might 
damage the surfaces.
• Always remove the mains plug from the wall socket outlet:
   - If a disturbance occurs
   - After use
   - If the citrus juicer is out of use for a prolonged period of time
   - Before cleaning the citrus juicer
   - Before removing and inserting the pressing cones
• Any false connection cancels the guarantee. Do not make any 
modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must 
only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper 
repair may result in a considerable risk of injury to the user.
• Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre 
CANCEL THE GUARANTEE.
• The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on 
Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, 
the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-
design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to 
contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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Parts of the Appliance

1) Transparent dust lid
2) Large cone (to extract the maximum
quantity of juice from large fruits such as
grape fruits and oranges)
3) Small cone (for smaller fruits such as
lemons or limes)
4) Strainer (to filter pulp and pips while
allowing juice to flow in the juice holder)
5) Juice container with sealable spout
6) Drive shaft
7) Motor base
8) Cord guide (at the back side)
9) Cord storage.
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Spare Parts

- Cones
- Stainless steel filter
- Top cover
Spare parts are available at the authorized BENRUBI Service Centers.

Before the First Use

• Unpack the citrus juicer and remove all the packaging materials.
AttentIon: To avoid the danger of suffocation, keep the packaging material away from 
children.
• Examine the juicer for visible damage and check that all of the parts are included in the 
packaging.
• Before using the juicer for the first time, rinse the cones, strainer, juice container and 
transparent dust lid with warm water and a few drops of washing up liquid. Then rinse
well.
AttentIon: To avoid the danger of electric shock, do not immerse the motor base in water or 
any other liquid and do not hold it under running water.
• Wipe the motor base with a damp cloth.

Use of the Appliance

Place the appliance on a stable and even surface which is easily cleaned.
• Unwind the power cord to the length you require from the cord storage compartment 
underneath the juicer. Make sure that the cord is correctly positioned in the cord guide to 
prevent the juicer form wobbling.
• Depending on the size of the fruit you are juicing, you can use the large or the small cone:
- Large juicing cone: It is suitable for juicing large fruits, such as grapefruit, oranges etc.
- Small juicing cone: It is suitable for juicing small citrus fruits, such as lemons, limes etc.
• Insert the juice container along the drive shaft until it reaches the base. Make sure that it is 
securely fit to place.
• Attach the strainer to the removable juice container. Fit the small cone directly onto the drive 
shaft (Figure 1).
 

Figure 1
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• In case you want to use the large cone, fit the small cone onto the drive shaft first. Then fit 
the large cone over the top of the small cone (Figure 2).

• The notches of the large cone should clip into place over the stirring wings on the small cone.
• To separate the cones, pull the large cone up and off.
• Connect the mains plug to a 220- 240V~50HZ socket outlet.
• Cut the fruit in two.
• Press slightly the cut end of the half fruit on the small or the large cone, depending on the 
size of the fruit.
Caution: If you apply too much pressure on the juicing cone, the motor may seize.
The juicer switches on automatically when you press the fruit down and the cone starts to run.
• The juice flows into the juice container after passing through the strainer.
• For best results, adjust the hold of the fruit to ensure that all parts of the flesh are squeezed. 
To maximize the quantity of juice extracted from a fruit, press a fruit half onto the cone several 
times.
• Do not put excessive pressure on the juice cone: If the motor starts making too much noise 
or the speed of the motor decreases significantly, there is too much pressure being exerted on 
the cone.
• The motor stops automatically when the fruit is removed from the cone or when it ceases
to be pressed.
• The juice container has a sealable spout.
• If you wish to collect the juice in the container, press the spout upwards to close it.
• If you want the juice to run straight into a glass, press the spout downwards to open it and 
place a glass under it so that the juice runs into it.
ATTENTION : Never operate the appliance continuously for more than five minutes as this 
would damage the motor.
ATTENTION : This appliance is designed for household use only.

After Use

• Unplug the appliance by pulling the plug from the supply mains. 
• Remove the cone, the strainer, the juice container and the drive shaft from the appliance and 
clean them.
 

Juicing Advice

• Citrus fruit juices should be consumed immediately and never stored in a metal container.
• Citrus juices are ideal for mixing. For example, you can mix orange juice with lemon juice for 
an extra vitamin C kick. 
• Freshly squeezed juice gives cocktails a particularly tangy twist and better flavor.

Figure 2
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• Lemon juice is also delicious in hot tea and additionally helps you build up your defenses 
when you have a cold.

Care and Cleaning

• Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary to unplug the appliance 
from the mains.
Caution: To avoid the danger of electric shock, do not immerse the motor base in water or any
other liquid and do not hold it under running water.
• After each use, disassemble the various parts of the appliance and place the removable parts
in warm soapy water for cleaning. Rinse thoroughly.
• The juicing cones, strainer and juice container are suitable for use in the dish washer.
• After each use, wash the spout with warm soapy water and rinse well.
• Wipe the motor base with a damp cloth.
• It is recommended to rise all the removable parts immediately after use since the dried pulp 
becomes difficult to remove and may stain. Dry the parts after cleaning. 
• Never use abrasive or corrosive products or hard brushes as this could scratch and damage 
the appliance.
• Before storing the appliance, ensure that it is clean and dry and that there are no food 
residues present. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it 
comes into contact with food. 
• Store the cable in the compartment beneath the motor base.

Faults/Solutions

Qu.: The motor does not start. 
Ans: The power cord is not properly connected to the supply mains.
Qu.: The motor stops running while juicing.
Ans: You are pressing the cone too hard.
Qu.: Although the spout is closed, the juice still drips out.
Ans: T here are bits of pulp left in the spout.

Technical Specifications

Model: KP-601/SB
Mains voltage: 220 -240V~50Hz
Power: 85Watts
Speed: 150-200rpm
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Safe Appliance Disposal

• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working
life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.

• Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take this item for
environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes
for disposal.

Guarantee & Customer Service

• Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, 
yourappliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During 
this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective 
parts free of charge.

• No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental
damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product,
connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow
our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an
authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel./Customer Support: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr


