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 Ο αποχυμωτής ORANGEFRESH E4 αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό κάλυμμα trans-parent, 

πλαστικά εξαρτήματα ποιότητας τροφίμων (κυρτή μπάλα και κοίλη μπάλα) και συλλέκτη. Η δομή είναι καλά 

οργανωμένη και λογική. Είναι αντιδιαβρωτικό και εύκολο στο πλύσιμο. Θα μπορούσε να παράγει φρέσκο και 

νόστιμο χυμό σε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λειτουργία. Είναι μια ιδανική μηχανή παρασκευής χυμού και 

χρησιμοποιείται ευρέως σε κέντρα ψυχαγωγίας, εστιατόρια και ξενοδοχεία. 

 

 

 Διάμετρος πορτοκαλιών κατάλληλα για τον αποχυμωτή: Ф40 ～ Ф80mm. 

 Η λειτουργία είναι απλή και βολική.  

 Ο αποχυμωτής είναι μεσαίος, εύχρηστος και μπορεί να παράγει άμεσα φρέσκο χυμό. 

 Ο αποχυμωτής είναι πρωτότυπος και μοντέρνος 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε πολύ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 

 

Για περαιτέρω βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.orangefresh.gr 
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Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Αυτόματος επαγγελματικός αποχυμωτής ORANGEFRESH E4 

 

 Τροφοδοσία: 220V 50 HZ  

 Ισχύς: 120W 

 Μέγεθος πορτοκαλιού: 40-80mm 

 Παραγωγή: 20 πορτοκάλια / λεπτό 

 

Πριν από τη λειτουργία: 

 

1. Το τροφοδοτικό πρέπει να διαθέτει το σύστημα γείωσης ασφαλείας και τα εξαρτήματα σύνδεσης του 

μηχανήματος δεν πρέπει να αλλάζουν μόνα τους. 

2. Ελέγξτε εάν όλα τα μέρη έχουν εγκατασταθεί καλά. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σύστημα 

ασφαλείας, μόνο αφού εγκατασταθεί σωστά η μάσκα του μηχανήματος, μπορεί να λειτουργήσει (εάν το 

κουμπί διακόπτη ασφαλείας είναι συμπιεσμένο) και διαφορετικά είναι δύσκολο να ξεκινήσετε το 

μηχάνημα. 

3. Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με 

το φαγητό. 

 

Διαδικασία λειτουργίας: 

 

1. Τοποθετήστε το δοχείο αποθήκευσης χυμού στο δίσκο της βάσης (ο αποχυμωτής θα πρέπει ο ίδιος να 

παρέχει το δοχείο χυμού). 
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2. Βάλτε τον κάδο φλούδας φρούτων στις δύο πλευρές του κάτω μέρους του σώματος του μηχανήματος. 

                    

3. Ρίξτε το καθαρισμένο πορτοκάλι στο καλάθι φρούτων του μηχανήματος.                                                     

                                    

4. Τοποθετείτε σε ασφαλή πρίζα το καλώδιο. 
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5. Ενεργοποίηση του αποχυμωτή με το πάτημα του κουμπιού που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του. (λευκό 

220V) ή (πράσινο 110V). 

                            

 

 

6. Κατά τη λειτουργία, μην εισάγετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στη θύρα τροφοδοσίας. Εάν το δοχείο 

αποθήκευσης χυμού ή ο κάδος απορριμμάτων έχουν γεμίσει, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και 

στη συνέχεια καθαρίστε τον αποχυμωτή. 

         

7. Αφού ολοκληρωθεί η χρήση του μηχανήματος, απενεργοποιήστε το διακόπτη και αποσυνδέστε το 

τροφοδοτικό.     
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Συντήρηση και καθαρισμός: 

 

1. Πριν καθαρίσετε το προϊόν, ο διακόπτης εκκίνησης πρέπει να είναι απενεργοποιημένος, αποσυνδέστε 

το τροφοδοτικό, περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς το μηχάνημα. 

2. Καθαρίστε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση. 

3. Το εξωτερικό του κύριου σώματος μπορεί να σκουπιστεί με βρεγμένο πανί. Μην το πλένετε απευθείας 

με νερό και τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο νερό για καθαρισμό. 

4. Ανατρέξτε στο site μας www.orangefresh.gr για τον τρόπο αποσυναρμολόγησης του αποχυμωτή και 

παρακολουθείστε το αντίστοιχο βίντεο.  

 

 

www.orangefresh.gr
mailto:accounting@orangefresh.gr
mailto:orders@orangefresh.gr
https://orangefresh.gr/product/orangefresh-e4/

