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Στυπτήριο - 
Citrus Press 
SB-100
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή 
της γκάμας PYREX®.

Σας συγχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζου-
με ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από 
τη χρήση του προϊόντος.

η διεθνής μάρκα PYREX® βρίσκεται στα ελ-
ληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα 
γνωστά πυράντοχα γυάλινα σκεύη. η συλλογή 
της PYREX® συμπληρώνεται πλέον με αντι-
κολλητικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές 
συσκευές.

thank you for choosing a product of the new 
PYREX® electrical appliances range.

we hope that you will be satisfied by the use 
of this product.

the well-known heat-resistant glass cook-
ware PYREX® has been a part of the greek 
households for over 60 years. the range is 
now further supplemented with non-stick 
cookware and electrical appliances.



• Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής 
σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

• Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. η μη τήρηση 
αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως 
σε σοβαρό τραυματισμό.

• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
• Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτε-

ρα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.

• η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωμα-
τικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση 
και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώ-
που που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος 
για την ασφάλειά τους.

Πριν	 την	ανάγνωση,	παρακαλώ	ξεδιπλώστε	 τη	μπροστινή	σελίδα	όπου	παρέχεται	η	
εικονογράφηση.

• διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
• Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
• Αφαιρέστε τη συσκευασία.

Οδηγίες | χρήσης
Στυπτήριο SB-100

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ aΣΦΑΛΕΙΑΣ
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• θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:
 - Πριν προσαρμόσετε η αφαιρέσετε κάποια μέρη.
 - Μετά από κάθε χρήση.
 - Πριν από τον καθαρισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους 

προορίζεται.
• η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε 

τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
• η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. κάθε άλλη χρήση ακυρώ-

νει την εγγύηση.
• χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπε-

δη επιφάνεια.
• Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία 

ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
• Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. 

Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύ-
ματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη 
βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτη-
μένα κέντρα επισκευών PyREX-ΜΠΕνρΟΥΜΠη.

• η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπε-

ζιού/ πάγκου ή να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της 

χρήσης της συσκευής. ξεδιπλώστε το τελείως.
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• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή δια-
λυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
• Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
• Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά 

ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψια-
στείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξου-
σιοδοτημένο κέντρο επισκευών PyREX-ΜΠΕνρΟΥΜΠη για εξέταση.

• Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε 
μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
PyREX-ΜΠΕνρΟΥΜΠη.

• κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service PyREX-
ΜΠΕνρΟΥΜΠη ΑκΥρώνΕΙ την ΕγγΥηΣη.

• κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
• χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά PyREX®.
• Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότη-

τας 2014/30/EΕ, την Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EΕ, την Οδηγία 2011/65/
ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/Eκ για τις απαι-
τήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια 
και τον κανονισμός(Εκ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ	ΑΥΤΕΣ	ΤΙΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΧΡΗΣΗΣ



ΜΕρη τηΣ ΣΥΣκΕΥηΣ

ΠρΙν την Πρώτη χρηΣη

• Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. δείτε την ενότητα “Φροντίδα και καθαρισμός”

1. Μεγάλος κώνος (για μεγάλα φρούτα π.χ. γκρέιπ φρουτ, πορτοκάλια)
2. Μικρός κώνος (για μικρά φρούτα π.χ. λεμόνια, lime)
3. Σουρωτήρι
4. δοχείο συλλογής χυμού
5. Ανοξείδωτο στόμιο εκροής χυμού
6. Πιεστήρας
7. Περιστρεφόμενος άξονας
8. Βάση συσκευής/μοτέρ
9. Αποθήκευση καλωδίου
10. Αντιολισθητικά στηρίγματα
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χρηΣη τΟΥ ΣτΥΠτηρΙΟΥ

1.	Προσαρμόστε τον περιστρεφόμενο άξονα (7) στη βάση της συσκευής.

2. τοποθετήστε το δοχείο συλλογής χυμού (4).

3.	τοποθετήστε το σουρωτήρι (3) πάνω από το δοχείο συλλογής χυμού (4).

4. Προσαρμόστε τον μικρό κώνο (2) στον περιστρεφόμενο άξονα (7). Σε περίπτωση που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε το μεγάλο κώνο (1) προσαρμόστε τον πάνω στο μικρό κώνο (2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Οι	εσοχές	του	μεγάλου	κώνου	πρέπει	να	κουμπώσουν	καλά	επάνω	στα	
δύο	πτερύγια	του	μικρού	κώνου.

5.	Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει όλο το καλώδιο από την 
υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου (9).

6. τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εκροής χυμού (5)

7.	κόψτε το φρούτο στα δύο και τοποθετήστε το μισό πάνω στον κώνο της επιλογής σας.

8.	Πιέστε τον πιεστήρα (6) πάνω στο φρούτο. η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία της 
καθώς πιέζετε τον πιεστήρα πάνω στο φρούτο. το μοτέρ της συσκευής θα σταματήσει αυτό-
ματα, όταν σταματήσετε να πιέζετε τον πιεστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:	Για	την	καλύτερη	συντήρηση	της	συσκευής,	μην	ασκείτε	υπερβολική	πίεση	
στον	πιεστήρα.	

Μην	πιέζετε	υπερβολικά	τον	κώνο	του	στίφτη	και	μη	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	για	
περισσότερο	από	5	λεπτά	χωρίς	διακοπή.

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

•	Για	να	συγκεντρώσετε	το	χυμό	στο	δοχείο	χυμού	(4),	σηκώστε	το	στόμιο	εκροής	(5)	
προς	τα	πάνω.

•	Κατεβάστε	το	στόμιο	εκροής	χυμού	(5)	προς	τα	κάτω,	για	να	τρέξει	ο	χυμός	κατευ-
θείαν	στο	ποτήρι.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γΙΑ κΑΛΥτΕρΑ ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΑ

• τα φρούτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι φρέσκα.

• καταναλώνετε τους χυμούς που στύβετε αμέσως για να λαμβάνετε όλες τις βιταμίνες. Μην 
αποθηκεύετε τους χυμούς σε μεταλλικά δοχεία.

• Παρασκευάστε χυμούς αναμειγνύοντας εσπεριδοειδή. Αναμείξτε χυμό λεμονιού και πορτο-
καλιού για να φτιάξετε δυναμωτικό χυμό με βιταμίνη C.

• Εμπλουτίστε τα κοκτέιλ σας με φρεσκοστυμμένους χυμούς για καλύτερη γεύση. 

• Βάλτε φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού στο τσάι σας για καλύτερη γεύση και για την ανάπτυ-
ξη καλύτερης άμυνας του οργανισμού στα κρυώματα.



τΕχνΙκΑ χΑρΑκτηρΙΣτΙκΑ

Μοντέλο: Στυπτήριο SB-100
Ηλεκτρική	Τάση: 220-240v-50hz
Ισχύς: 100 w

κΑθΑρΙΣΜΟΣ & ΣΥντηρηΣη

1.	Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε.

2.	Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή αφαιρώντας τους κώνους, το σουρωτήρι, το δοχείο χυ-
μού και τον περιστρεφόμενο άξονα.

3.	Κώνοι,	σουρωτήρι,	δοχείο	χυμού,	περιστρεφόμενος	άξονας:	Πλύνετε σε ζεστό νερό 
με σαπούνι. Στεγνώστε καλά

4.	Βάση	συσκευής/μοτέρ: Σκουπίστε με νωπό πανί. Στεγνώστε καλά.

5.	Συναρμολογήστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.

6.	τυλίξτε το καλώδιο στην ειδική υποδοχή για την αποθήκευση του καλωδίου (9).
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ΕγγΥηΣη κΑΙ ΕξΥΠηρΕτηΣη ΠΕΛΑτών

ΠρΟΕΙδΟΠΟΙηΣΕΙΣ γΙΑ τη ΣώΣτη ΑΠΟρρΙψη τηΣ 
ΣΥΣκΕΥηΣ ΣΥΜΦώνΑ ΜΕ την ΕΥρώΠΑϊκη ΟδηγΙΑ 
2002/96/Εκ

• Πριν διανεμηθούν, οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. ώστόσο η συ-
σκευή διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς της. Εάν το προϊόν 
που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα απευθυνθείτε στο κατάστη-
μα αγοράς ή στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις της PyREX-
BEnRuBI. για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο 
Σέρβις της PyREX-BEnRuBI, επισκεφθείτε τη σελίδα μας www.benrubi.gr.

• η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθα-
σμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουρ-
γίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος 
από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service PyREX-ΜΠΕνρΟΥΜΠη

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά 
απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής 
απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή 
την υπηρεσία. η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακή συσκευής, επιτρέπει την 

αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη 
απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγ-
χάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 
το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Χ.	MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ	&	ΥΙΟΣ	A.E.
Αγ. θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα

τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



• make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside 
of the appliance.

• always plug your device into an earthed outlet. failure to comply with this 
requirement may result in electric shock and possible serious injury.

• never leave the appliance unattended when operating.
• Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. 

Ensure that they do not play with the appliance.
• this appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory 

or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

Please	unfold	the	front	page	in	order	to	check	on	the	detailed	view	of	the	product.

• Read these instructions carefully and keep for future reference.
• Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
• Remove all packaging.

Instructions | manual
Citrus Press SB-100

ImPORtant SafEguaRdS
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• Switch off and unplug:
 - Before fitting or removing parts.
 - after each use.
 - Before cleaning.
• never use the appliance for any other use than indicated.
• the device is intended for indoor use. do not use the device outdoors.
• the device is intended only for domestic use. any other use will cancel the 

warranty.
• always use the citrus press on a secure, dry, clean and heat resistant surface.
• do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where 

it may get wet.
• never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get 

wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put 
your hands in the water. never run the wet appliance and contact one of the 
authorized PyREX-BEnRuBI service centers. 

• misuse of your citrus press may result in injury.
• do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or 

bench top or touch any hot surface.
• never leave the power cable wrapped during use. unwind it completely.
• never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. never use metal 

scouring pads for cleaning.
• do not move the appliance when it is in operation.
• do not touch the appliance with wet or damp hands.



• do not use an extension power cord.
• Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or 

the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and 
contact an authorized PyREX-BEnRuBI Service Center.

• In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. 
Please contact one of the authorized PyREX-BEnRuBI service centers.

• any repair made by a unauthorized PyREX-BEnRuBI Service Center CanCElS 
thE guaRantEE.

• any misuse of the device cancels the warranty.
• use only original PyREX® spare parts 
• 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. large cone (for large fruits e.g. grapefruits, oranges)
2. Small cone (for small fruits e.g. lemons, limes)
3. Strainer
4. Juice container
5. Stainless Still Juice Spout
6. Pusher
7. Rotating shaft
8. Base/motor
9. Power cord storage
10. non-slip feet

BEfORE fIRSt uSE

• wash the accessories of the appliance. See “care and cleaning”.



uSE yOuR CItRuS PRESS

1.	adjust the rotating shaft (7) at the base of the device.

2. Place the juice container (4).

3.	Place the strainer (3) on top of the juice container (4).

4. attach the small cone (2) to the rotating shaft (7). If you want to use the large cone (1) attach 
it on top of the small cone (2)

NOTE:	The	notches	of	the	large	cone	should	snap	onto	the	two	wings	of	the	small	
cone.

5.	Plug in the appliance. Be sure to unfold the entire cord from the cord storage holder (9).

6.	Place a glass under the juice spout (5).

7.	Cut the fruit in half and place the one half on the cone of your choice.

8.	Press the pusher (6) on the fruit. the device automatically begins operating as pressing the push-
er on the fruit. the motor of the appliance will automatically stop when stop pressing the pusher.

CAUTION:	 Once	 you	 stop	 adding	 pressure	 on	 the	 pusher,	 the	 appliance	 will	
automatically	shut	down.	

• Don’t	press	too	hard	on	the	cone	or	run	for	longer	than	5	minutes	consequently.

NOTE:
•	To	collect	the	juice	into	the	juice	container	(4),	lift	the	juice	spout	(5)	upwards.
•	Press	the	juice	spout	(5)	downwards	to	run	the	juice	directly	to	a	glass.
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tIPS fOR gOOd RESultS

• use only fresh fruits.

• Consume the juices immediately so as to reserve all the vitamins. do not store the juice 
prepared in metal containers.

• Prepare juices using citrus as the base. mix lemon and orange juice to make a power juice 
that is rich with vitamin C. 

• Enrich your cocktails with freshly squeezed juice for better taste. 

• add freshly squeezed lemon juice to your tea. It will enrich its taste and it will boost your 
immune system.



tEChnICal ChaRaCtERIStICS

Model: Citrus Press SB-100
Rated	voltage	/	Frequency: 220-240v-50hz
Power: 100 w

CaRE and ClEanIng

1.	always unplug the appliance before cleaning.

2. disassemble the device by removing the cones, the strainer, the juice container and the 
rotating shaft.

3.	Cones,	strainer,	juice	container	and	rotating	shaft: wash in hot soapy water. dry well

4.	Base	/	motor:	wipe with a damp cloth. dry thoroughly.

5.	Re-assemble the unit before storing.

6.	wrap the cable in the power cord storage (9).
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SERvICE and CuStOmER CaRE

• all our products are subjected to rigorous quality control. moreover, your appliance 
is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. If your product 
malfunctions or you find any defects, please address to the shop that you have bought it 
or send it or bring it to an authorized PyREX-BEnRuBI Service Centre. to find the nearest 
authorized PyREX-BEnRuBI Service Centre, visit www.benrubi.gr.

• no guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental 
damage, faulty installation, wrong 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.

at the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It 
must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to 
a dealer providing this service. disposing of a household appliance separately avoids 

possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate 
disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in 
energy and resources.

as a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked 
with a crossed-out wheeled dustbin.

H.	BENRUBI	&	FILS	SA
27 aghiou thoma str, gR15124, maroussi - athens

tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

ImPORtant InfORmatIOn fOR CORRECt dISPOSal 
Of thE PROduCt In aCCORdanCE wIth EC dIREC-
tIvE 2002/96/EC
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www.pyrex.com.gr

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by international Cookware


