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1. PIEZAS Y COMPONENTES
Parts and components/Компоненти пристрою

1

2

3

4

5

6

7



ES

1. Prensa de los conos exprimidores

2. Cabezal exprimidor grande

3. Cabezal exprimidor pequeño

4. Filtro de acero inoxidable

5. Bandeja para zumo

6. Cuerpo principal

7. Palanca de presión

EN

1. Press-cone cover

2. Large juicer cone

3. Small juicer cone

4. Stainless-steel filter

5. Juice tray

6. Main body

7. Pressure lever

UА

1. Кришка преса

2. Великий конус соковижималки

3. Маленький конус соковижималки

4. Фільтр з нержавіючої сталі

5. Лоток для соку

6. Основний корпус

7. Важіль тиску
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ZITRUS 160 VITA BLACK/INOX

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 

para referencias futuras o nuevos usuarios.

• Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de

clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

• Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable

presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec

para evitar cualquier tipo de peligro. 

• Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente cuando no esté siendo usado, al 

cambiar los accesorios, al montarlo o desmontarlo y antes de moverlo. Tire del enchufe para 

desconectarlo, no tire del cable.

• No utilice ningún accesorio que no haya sido recomendado por Cecotec, ya que podría

ocasionar daños.

• No utilice el dispositivo si no funciona correctamente. 

• No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento. 

• Desenrolle el cable completamente antes de cada uso.

• Coloque el aparato en una superficie plana, estable y segura.

• No utilice el dispositivo en el exterior.

• No utilice el dispositivo si se ha caído al suelo, presenta signos de daño visibles o tiene una 

fuga.

• Desconecte inmediatamente el dispositivo de la toma de corriente si se rompe la carcasa

exterior del producto para evitar riesgo de descarga eléctrica. 

• No toque el enchufe con las manos mojadas.

• El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede 

ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados. 

• Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o

mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han

recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los

riesgos que este implica. 

• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar 

una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños. 

3. ANTES DE USAR

• Saque el producto de la caja y retire todo el material del embalaje. 

• Inspeccione el aparato por si hubiera cualquier daño visible. En caso de que lo hubiera,

póngase en contacto lo antes posible con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec para
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recomendaciones o reparación del producto. 

• Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie todas las partes que vayan a entrar en 

contacto con las frutas.

• Coloque el aparato en una superficie plana y estable.

• Desenrolle el cable completamente. 

• Conecte el dispositivo a la toma de corriente.

4. FUNCIONAMIENTO

1. Corte las piezas de fruta por la mitad.

2. Coloque un vaso debajo de la salida de zumo antigoteo.

3. Seleccione el cabezal exprimidor adecuado:

• Utilice el cabezal más grande para exprimir las frutas de mayor tamaño, como naranjas.

• Utilice el cabezal más pequeño para exprimir las frutas de menor tamaño, como

limones.

4. Coloque una mitad de la fruta en el exprimidor.

5. Baje la palanca de presión para presionar la fruta. En caso de exprimir limones pequeños,

puede presionar directamente con la mano.

6. Levante la palanca cuando haya acabado de exprimir. El exprimidor dejará de funcionar al

dejar de presionar la palanca contra la fruta. 

Tiempos de funcionamiento
• Utilice el dispositivo durante un máximo de 15 segundos seguidos. 

• Luego, deje que descanse durante al menos 15 segundos.

• Repita estos 2 pasos a modo de ciclo hasta 10 veces como máximo. 

Aviso: una vez que haya utilizado el dispositivo 10 veces seguidas, permita que descanse 

durante 30 minutos.

Aviso: si ha exprimido muchas frutas, limpie el filtro y el depósito periódicamente para eliminar 

los restos de pulpa.

• Una vez que haya acabado de utilizarlo, desconecte el dispositivo de la toma de corriente. 

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. 

• No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto. 
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• Utilice un paño suave, limpio y húmedo con agua y unas gotas de jabón para limpiar la

carcasa exterior del producto.

• No sumerja el aparato en agua ni en cualquier otro líquido. 

• Se recomienda llevar a cabo el proceso de limpieza de forma periódica para eliminar los

restos de las frutas.

• Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas:

• Prensa de los conos exprimidores.

• Cabezal exprimidor grande.

• Cabezal exprimidor pequeño.

• Filtro.

• Depósito de zumo.

• Filtro de plástico.

• Seque cuidadosamente todas las partes del producto antes de almacenarlo.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Zitrus 160 Vita Black/Inox

Referencia del producto: 04092/04093

160 W, 230 V, 50/60 Hz

Made in China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados 

con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser 

desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de 

materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud 

humana y el medioambiente. 

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de 

forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía 

eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo 

de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus 

electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las 

autoridades locales.
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8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 

conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un 

uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado,

expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como

cualquier otra falta atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas

por el SAT oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso. 

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la

legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el

servicio de garantía no se hará responsable de la reparación. 

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase 

en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de 

teléfono +34 96 321 07 28.
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2. SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual 

for future reference or new users.

• Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the

appliance and that the wall outlet is grounded.

• Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced 

by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

• Always turn off and unplug the appliance when not in use, when changing accessories,

assembling or disassembling the device and before moving it to a new location. Pull from

the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.

• Do not use any accessory that has not been recommended by Cecotec, as it could cause

damage.

• Do not operate the device if it does not work properly.

• Do not leave the device unattended while in use.

• Unwind the product’s cord completely before each use.

• Place the device on a flat, stable and safe surface.

• Do not use the appliance outdoors.

• Do not use the device if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it

has a leak.

• If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains 

to prevent the possibility of an electric shock.

• Do not touch the plug with wet hands.

• The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by

children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.

• This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have

been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 

• Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close

supervision is necessary when the appliance is being used by or near children. 

3. BEFORE USE

• Take the product out of the box and remove all packaging materials.

• Check for any visible damage, if any is observed, contact as soon as possible the Technical 

Support Service of Cecotec for advice or reparation.

• Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with
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food. 

• Place the juicer on a flat and stable surface.

• Unroll the cord completely.

• Connect the appliance to a power outlet.

4. OPERATION

1. Cut fruit pieces in half.

2. Place a glass under the anti-drip juice outlet.

3. Select the appropriate cone:

• Use the larger one for bigger fruits such as orange.

• Use the smaller one for smaller fruits such as lemon.

4. Place the half piece of fruit on top of the cone.

5. Lower the pressure lever in order to press down the fruit. In case the lemon to juice is

small, you can press directly with your hand. 

6. Lift the lever when you have finishing juicing. The juicer will stop operation as soon as you 

stop pressing down the lever.

Operating times
• Operate the device for a maximum of 15 continuous seconds. 

• Allow the device to rest for 15 seconds.

• Repeat these 2 steps as a cycle for a maximum of 10 times.

Note: once the device has been operated for 10 times in a row, allow it to rest for 30 minutes.

Note: if the device has been used to juice a large quantity of fruits, clean periodically the filter 

and tank to remove pulp rests.

• Once operation is over, unplug the appliance from the power supply. 

5. CLEANING AND MAINTENANCE

• Always turn off and unplug the appliance to cool down before cleaning.

• Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.

• Use a soft, dampened and clean cloth with water and a few drops of washing-up liquid to

clean the product’s outer housing.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid, or place it under running water. 

• It is suggested to carry out the cleaning process periodically to remove fruit rests.
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• The following parts can be washed in the dishwasher:

• Press-cone cover

• Large juicer cone

• Small juicer cone

• Filter

• Juice tank

• Plastic filter

• Dry thoroughly all the product parts before storing it.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Zitrus 160 Vita Black/Inox

Product reference: 04092/04093

160 W, 230 V, 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed 

of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected 

separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they 

contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to 

dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they 

should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 

correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 

of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 

proper use, as explained in this instruction manual. 

The warranty will not cover the following situations:
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• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused,

beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any 

other fault attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by 

the official Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. 

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based 

on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not

apply. 

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate 

to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.
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2. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. Збережіть цю 
інструкцію з експлуатації в майбутньому або для нових користувачів. 

• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці 
приладу і що розетка заземлена.

• Регулярно перевіряйте кабель живлення зарядного пристрою на наявність видимих 
пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційної 
сервісною службою Cecotec, щоб уникнути будь-якого типу небезпеки.

• Вимкніть пристрій і відключіть його від електромережі, в разі якщо він не буде 
використовуватися протягом тривалого періоду часу, перед установкою компонентів, 
його складанням або розбиранням, перед перенесенням на інше місце. Тягніть за вилку, 
а не за кабель живлення для від'єднання пристрою від мережі.

• Заборонено використовувати аксесуари, які не рекомендовані виробником, так як вони 
можуть пошкодити машину.

• Не використовуйте пристрій якщо він не функціонує належним чином.
• Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи пристрою.
• Повністю розмотуйте кабель живлення перед кожним використанням.
• Встановлюйте пристрій на рівну, стійку і безпечну поверхню.
• Не використовуйте пристрій на вулиці.
• Не використовуйте пристрій якщо він впав на підлогу, якщо на ньому є видимі 

пошкодження або він протікає.
• Якщо зовнішня частина пристрою пошкоджена, негайно від'єднайте пристрій від мережі 

для того, щоб уникнути удару електричним струмом.
• Не чіпайте електровилки вологими руками.
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 років, 

можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом 
дорослих.

• Цей пристрій може використовуватись особами з обмеженими фізичними або 
розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, якщо за ними є 
постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання 
пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. 

• Контролюйте маленьких дітей, щоб вони не гралися з пристроєм. Необхідно пильне 
спостереження за дітьми, якщо вони використовують пристрій або він 
використовується поряд з дітьми.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Дістаньте пристрій з коробки.
• Перевірте всі компоненти пристрою на наявність видимих пошкоджень, якщо ви 

виявили пошкодження, зверніться в офіційний сервісний центр Cecotec за 
порадою, ремонтом або поверненням.
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• Перед першим використанням необхідно промити всі частини пристрою, які 

будуть контактувати з продуктами харчування.

• Встановіть соковижималку на рівну стійку поверхню

• Повністю розмотайте кабель живлення

• Підключіть пристрій до джерела живлення

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Розріжте наполовину фрукти 
2. Поставте стакан під носик для подачі соку
3. Виберіть відповідний конус:

- використовуйте більший конус для великих фруктів, по типу апельсина
- використовуйте менший конус для фруктів, по типу лимона.

4. Розмістіть половину фрукта на верхню частину конуса
5. Опустіть важіль тиску, щоб придавити фрукти. У разі, якщо лимон дуже маленький, 

ви можете притискати його безпосередньо рукою.
6. Підніміть важіль, коли закінчите приготування соку. Соковижималка зупинить 

роботу, як тільки ви перестанете натискати на важіль. 

Час роботи

• Використовуйте пристрій не більше 15 секунд поспіль.

• Дайте пристрою відпочити протягом 15 секунд.

• Ці 2 кроки можна повторювати циклічно максимум 10 разів поспіль.

Примітка :  після того, як пристрій пропрацював 10 разів поспіль, дайте йому 

відпочити протягом 30 хвилин.

Примітка:  еякщо пристрій використовувався для приготування соку з великої 

кількості фруктів, необхідно періодично очищати фільтр і резервуар для видалення 
залишків м'якоті.

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
• Завжди відключайте пристрій перед його розбиранням або очищенням.

• Не використовуйте абразивні губки, порошки або засоби для чищення для 
очищення продукту.

• Використовуйте м'яку, вологу і чисту тканину, змочену водою з декількома 
краплями миючого засобу для очищення зовнішнього корпусу пристрою.

• Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину і не ставте його під 
проточну воду.
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• РРекомендується періодично проводити очищення виробу, для видалення залишків 

фруктів.

• Наступні частини пристрою можна мити в посудомийній машині: 

• Кришка преса

• Великий конус соковижималки

• Маленький конус соковижималки

• Фільтр

• Контейнер для соку

• Пластиковий фільтр.

• Перед зберіганням ретельно висушіть всі деталі пристрою.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Zitrus 160 Vita Black / Inox

Код продукту: 04092/04093

Напруга і частота: 230 В, 50/60 Гц

Потужність: 160 Вт

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії 

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

 Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та 
електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові 
електроприлади не можна викидати разом зі звичайними 
несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути 
зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, 

що містяться в них, а також мінімізувати вплив на здоров'я людини і навколишнє 
середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про 
ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею 
або використовує акумулятори, їх слід вилучити з приладу і утилізувати відповідним 
чином. Користувачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або роздрібним 
продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/
або їх батарей.
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8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови 

надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному 

фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з 

експлуатації. 

Гарантія не поширюється на наступні ситуації: 

• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 
використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 
або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 
• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 
уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 
• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних 
частин через постійне використання. 
• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 
протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У 
разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент ви 
виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, 
звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec.

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245



1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА
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1. Крышка преса

2. Большой конус соковыжималки

3. Маленький конус соковыжималки

4. Фильтр из нержавеющей стали

5. Лоток для сока

6. Основной корпус

7. Рычаг давления
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора. Сохраните 
эту инструкцию по эксплуатации в будущем или для новых пользователей. 
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на 

паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.
• Регулярно проверяйте кабель питания зарядного устройства на наличие видимых 

повреждений. Если кабель поврежден, он должен быть заменен официальной 
сервисной службой Cecotec, чтобы избежать любого типа опасности.

• Выключите устройство и отключите его от электросети, в случае если он не будет 
использоваться в течение длительного периода времени, перед установкой 
компонентов, его сборкой или разборкой, перед переносом на другое место. Тяните 
за вилку, а не за кабель питания для отсоединения устройства от сети.

• Запрещено использовать аксессуары, не рекомендованные производителем, так как 
они могут привести к повреждениям.

• Не используйте устройство если оно работает некорректно.
• Не оставляйте устройство без присмотра во время работы устройства.
• Полностью разматывайте кабель питания перед каждым использованием.
• Устанавливайте устройство на ровную, устойчивую и безопасную поверхность.
• Не используйте устройство на улице.
• Не используйте устройство если оно упало на пол, если на нем есть видимые 

повреждения или оно протекает.
• Если внешняя часть устройства повреждена, немедленно отсоедините устройство от 

сети для того, чтобы избежать удара электрическим током.
• Не трогайте электровилку влажными руками.
• Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети 

старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным 
наблюдением взрослых.

• Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с 
ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а 
также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение 
или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, 
и пользователь понимает все риски использования. 

• Контролируйте маленьких детей, чтобы они не играли с устройством. Необходимо 
пристальное наблюдение за детьми, если они используют устройство или оно 
используется рядом с детьми.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Достаньте устройство из коробки.
• Проверьте все компоненты устройства на наличие видимых повреждений, если вы 

обнаружили повреждения, обратитесь в официальный сервисный центр Cecotec за 
советом, ремонтом или возвратом.
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• Перед первым использованием необходимо промыть все части устройства, 

которые будут контактировать с продуктами питания.

• Установите соковыжималку на ровную устойчивую поверхность

• Полностью размотайте кабель питания

• Подключите устройство к источнику питания

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Разрежьте наполовину фрукты 
2. Поставьте стакан под носик для подачи сока
3. Выберите подходящий конус:

• используйте больший конус для больших фруктов, по типу апельсина
• используйте меньший конус для фруктов, по типу лимона.

4. Расположите половину фрукта на верхнюю часть конуса
5. Опустите рычаг давления, чтобы придавить фрукты. В случае, если лимон очень 

маленький, вы можете прижимать его непосредственно рукой.
6. Поднимите рычаг, когда закончите приготовление сока. Соковыжималка остановит 

работу, как только вы перестанете нажимать на рычаг. 

Время работы

• Эксплуатируйте устройство не более 15 секунд подряд.

• Дайте устройству отдохнуть в течение 15 секунд.

• Циклично можно повторять эти 2 шага максимум 10 раз подряд. 

Примечаниe :  после того, как устройство проработало 10 раз подряд, дайте ему 

отдохнуть в течение 30 минут.

Примечание:  если устройство использовалось для приготовления сока из большого 

количества фруктов, необходимо периодически очищать фильтр и резервуар для 
удаления остатков мякоти.

5.  ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

• Всегда отключайте устройство перед его разборкой или очисткой.

• Не используйте абразивные губки, порошки или чистящие средства для очистки 
продукта.

• Используйте мягкую, влажную и чистую ткань, смоченную водой с несколькими 
каплями моющего средства для очистки внешнего корпуса устройства.

• Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость и не ставьте его под 
проточную воду.
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• Рекомендуется периодически проводить очистку устройства, для удаления остатков 
фруктов.

• Следующие части устройства можно мыть в посудомоечной машине: 

• Крышка пресса

• Большой конус соковыжималки

• Маленький конус соковыжималки

• Фильтр

• Контейнер для сока

• Пластиковый фильтр.

• Перед хранением тщательно высушите все детали устройства.

6.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Zitrus 160 Vita Black/Inox

Код продукта: 04092/04093

Напряжение и частота: 230 В, 50/60 Гц

Мощность: 160 Вт

Сделано в Китае | Разработано в Испании 

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

 Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые 
электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными 
несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны 
собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку 

содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду. Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии 
напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если 
устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует 
извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители должны 
связаться со своими местными властями или розничным продавцом для получения 
информации относительно правильной утилизации старых приборов и / или их 
батарей.
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8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 

условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта 

в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 

руководстве по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, 
использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в 
жидкие или коррозийные вещества, а также другим неисправностям, связанным с 
воздействием покупателя. 
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или 
запасных частей из-за постоянного использования. 

Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 
устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 
распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим 
продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный 
сервисный центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain
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