
                             

 

GASTROZONE, Kft., Banki kapcsolat: 12010501-01571982-00100000 (Raiffeisen BANK)  

Tel: 307 243 876 , email: uzlet@gastrozone.hu , web: www.gastrozone.hu  

 
AZ ELEKTROMOS GYÜMÖLCSFACSARÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék:  Weck elektromos gyümölcsfacsaró 
  
Gyártó: Weck 

 
Örülünk, hogy ezt a terméket választotta, köszönjük a bizalmát. Gondosan tartsa be 
a következő utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót a jövőbeni használatra. 
 

Általános biztonsági előírások 
  

•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik azzal, amit a típustáblán 
lát. 

•  Csak az elektromos konnektorhoz csatlakoztassa a gépet. 

•  A berendezés használat közben felmelegszik. Vigyázzon rá, hogy ne érjen semmilyen forró 
részhez, és ne takarja be a csatlakozó kábelt, mint más elektromos fogyasztóknál.  

•  A gépet helyezze egyenes, biztos, hőálló helyre. Soha ne tegye forró felületre, se nyílt láng 
közelébe. 

•  A fogyasztót mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt és használt után, ill. ha nem 
működik megfelelően. 
•   Soha ne merítse a fűtőtestet vízbe, és a csatlakozó kábelt óvja a nedvességtől. A 
gyümölcsfacsaró csak otthoni használatra, nem kereskedelmi célokra ajánlott. 
•   Ezt a berendezést nem ajánlott gyerekek, ill. mentális vagy fizikai fogyatékosságokkal élő 
felnőttek által használni. Ugyanígy nem ajánlott olyan emberek által használni, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a gép használatával kapcsolatban. Ezek 
a személyek felügyelet alatt kell, hogy álljanak, hogy megkapják a megfelelő utasítást, hogy 
kell a berendezést használni. A gyerekeket figyelni kell, nehogy játszanak a géppel.  
•   Ha a fogyasztón vagy a csatlakozó kábelen bármilyen sérülést talál, azonnal húzza ki 
a hálózatból. 
•   Az elektromos fogyasztóink megfelelnek a biztonsági előírásoknak, csak szakértők által 
javíthatók. A nem megfelelő javítás veszéllyel fenyeget. 
•  A gyermekek nem tudatosítják a veszélyt a fogyasztó sérülése esetén, ezért soha ne 
hagyjuk őket a fogyasztóval felügyelet nélkül.  
•  A nem megfelelő használat, ill. az útmutató megszegése a garancia elvesztéséhez vezet. 

 
Fontos használati utasítások 
  

•  Az első használat előtt tisztítsa meg a belső tartályt, és soha ne merítse vízbe az 
elektromosan felmelegített párologtató tálat! 

•  A hálózatba való csatlakozás előtt töltse meg a tálat vízzel. 
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•  Soha ne töltse túl az edényt, töltse csak a "max" jelig (kb. 3,5 l). Túltöltés esetén kifolyhat 
a forró víz. Figyelmeztetés: a kiáramló gőz forrázáshoz vezethet.  

•  Ha az összes folyadék elpárolog, kapcsolja ki a fogyasztót, nehogy túlmelegedjen. 
A következő töltés előtt hagyja kihűlni a centrifugát, nehogy leforrázza magát a forró gőzzel. 
Így az edény is megsérülhet. Figyelmeztetés: működés közben az edény felforrósodik, ezért 
csak a szigetelt részeinél érjen hozzá, valamint ne mozgassa, míg teljesen ki nem hűlik. 

•  Töltés, ürítés és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból. 

•  Az elektromos gyümölcsfacsaró önálló fogyasztó, és nem használható külső hőforrásokon, 
mint pl. elektromos, gáz vagy szén főzőlapon. 

 

Használati útmutató 
 

•  Töltse meg a párologtató edényt (1) kb. 3,5 l vízzel, tehát a „max“ jelig. 

•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a működés alatt a víz szintje nem csökken a minimum alá, 
tehát a fűtőegység közepéig, mert a centrifuga így automatikusan kikapcsol a túlmelegedés 
megelőzése érdekében. 

•  Minden egyes gyümölcslé készítésekor töltse újra a párologtató edényt vízzel. 

•  A gyümölcslé tartó edényt (4) helyezze úgy, hogy a kimeneti cső (3) az első oldal felé 
irányuljon. Ez lehetővé teszi akár a magas üvegek töltését is.   

•  Majd helyezze a gyümölcstartó edényt (5) a gyümölcslé tartó edénybe, töltse meg 
gyümölccsel vagy fűszerekkel, és zárja be a fedővel (6). 

•  A gyümölcstartó edényt csak a 3/4-ig lehet megtölteni, a gyümölcs súlyától függetlenül. 

•  Most csatlakoztassa a kábelt a hálózatba, és indíthatja a gyümölcslé készítésének 
folyamatát. 

•  A melegítés egy ideje után a gyümölcslé kezd kialakulni. 

•  Az edény fala és alja perforált úgy, hogy a gőz akadály nélkül átjusson minden oldalról. 
Ezalatt a folyamat alatt a lyukacsos edényből átcsöpög a gyümölcs, fűszerek vagy a zöldségek 
leve. A végén a gyümölcslétartó edényben gyűlik össze a folyadék. 

•  Innen lehet majd könnyen megtölteni az üveget a gyümölcslével a kivezető csövön és 
a csatlakozón keresztül (2). 
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A gyümölcs elkészítése 
 
•  Az érett gyümölcs több levet enged, és intenzívebb illatot áraszt. 
•  Alaposan mossa és szárítsa meg a gyümölcsöt. 
•  Adjon hozzá cukrot a recept szerint, mielőtt elindítja a folyamatot. Ha a gyümölcsléből 
később zselé készül, nem ajánlott cukor hozzáadása a gyümölcslé készítésekor. 1 kg édes 
gyümölcshöz adjon 100 – 150 g cukrot, 1kg savanyú gyümölcshöz kb. 200 – 250 g cukrot. 
 
 
 

Üvegek elkészítése 
 

•   Az üvegek alaposan öblítse ki forró vízzel. 
•   Az üvegeket töltés előtt akár fel is melegítheti forró vízben, vagy a sütőben 75 ° C-on. 
•  Főzze ki a parafa vagy gumi tetőket, és hagyja őket víz közelében, amíg az üvegek nem 
állnak készen a lezárásra. 
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Üvegek töltése 
 
•  30 – 60 perc után a facsarás folyamata befejeződik (recept szerint). 
•   A gyümölcslevet azonnal az elkészített üvegekbe kell tölteni, mert addig steril, míg a 
hőmérséklete 750 ° C. 
•   Tegye a kievezető csövet az üveg nyakához, és nyissa meg a csatlakozót, hogy meg tudja 
tölteni a palackot gyümölcslével. 
•   A csatlakozót hagyja a nyitva, míg a palack meg nem telik teljesen. A hab, amely 
a töltéskor keletkezik, túlfolyhat. 
•   A töltés után a palackokat zárja le, majd hagyja őket kihűlni függőleges állapotban 
huzattól védett helyen. 
•   Ezután tárolja a palackokat függőlegesen hűs helységben. 
 

További előírások 
 
•   A lyukacsos edénynek változhat a színe a gyümölcssavnak köszönhetően, de ez nem 
a termék hibája, a minősége ezzel nem változik. 
•  Az edény felülete sima, és könnyen tisztítható. Fontos, hogy ne tisztítsuk azonban 
súrolóporral, nehogy a felülete durvává váljon, és lerakódjon benne a szennyeződés. 
 

Karbantartás 
 
•  Soha ne merítse bele a fogyasztót vízbe. 
•  Tisztítás előtt mindig húzza ki a fogyasztót a hálózatból, majd nedves ronggyal tisztítsa meg 
a külső és belső részeit. 
•  A vízköves foltokat ecetes oldattal vagy a megszokott vízkőtelenítő folyamattal tudja 
eltávolítani. Utána tiszta vízzel át kell főzni. 
•  Ne használjon durva tisztító eszközöket (súrolószivacsot), se súrolószert, amelyek 
megsérthetik az edény felületét. 
 

A préselés átlagos időtartama 
 
Érett/Éretlen alma………………………………………………………………… 60 min. 
Érett/Éretlen körte……………………………………………………….....…… 60 min. 
Fekete szeder……………………………………………………………………….. 30 min. 
Eper………………………………………………………………………………………. 30 min. 
Áfonya………………………………….………………………………………………..45 min. 
Málna……………………………………………………………………………………..30 min. 
Bodza……………………………………………………………………………………..30 min. 
Piros ribizli……………………………………………………………………………...45 min. 
Fekete ribizli …………………………………………………………….…………….45 min. 
Őszibarack……………………………………………………………….………………50 min. 
Szilva..…………………………………………………………………….………………….. 50 min. 
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Vörös áfonya……………………………………………………………………….……… 50 min. 
Érett/Éretlen tök…………………………………………………………………......... 60 min. 
Rebarbara………………………………………………………………………..…………..60 min. 
Meggy……………………………………………………………………………….………….45 min. 
Cseresznye……………………………………… ……………………………………….….45 min. 
Érett/Éretlen egres……………………………………………………….…………..... 45 min. 
Szőlő…………………………………………………………………………….……………....45 min. 
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