
Óvintézkedések
• Használat közben soha ne tegye sem a kezét sem egyéb eszközt a présgépbe.
• Ne tegyen egyszerre túl sok gyümölcsöt, zöldséget a tölcsérbe
• A gyümölcsöt, zöldséget vágja apró darabokra.
• Ha működés közben túl nehezen lehet betolni a gyümölcsöt, forgassa párszor
  ellenkező irányba a hajtókart.
• Ennél a présgépnél kerülje a kemény gyümölcsök és zöldségek használatát, 
mint például répa, búzafű stb.
• Gyümölcsök préselése közben, mint például alma, habosodás fordulhat elő. 
Ez normális jelenség.

különleges, bájos formatervezéssel, 
a préselés örömének felfedezéséért

FIGYELEM: a termék egy konyhai eszköz, 
nem egy gyerekjáték!

BPA Mentes 
Konyhai Présgép a Gyerekekért

Használati útmutató

Tisztítás és tárolás

Garancia és szervíz

Forgalmazó

� Puha anyagokat használjon a tisztításhoz. Kemény vagy éles tárgyakkal ne 

súrolja a présgép egyik alkatrészét sem. 

� Használat után azonnal mossa el és tisztítsa meg az összes használt 

alkatrészt. 

� Ne használjon forró vagy forrásban lévő vizet a tisztításhoz. 

� Tisztítás után, tárolás előtt szárítsa meg az összes alkatrészt. 

� A termékre a vásárlástól számított 2 év szavatosság biztosított. A termék hibás, amennyiben nem használható 

rendeltetésszerűen. A fogyasztó ekkor KELLÉKSZAVATOSSÁG keretein belül az eladóhoz fordulhat panaszával. 

� Amennyiben a termék a forgalomba hozatalkor nem felelt meg a hatályos követelményeknek, vagy nem rendelkezik a 

leírt tulajdonságokkal, akkor a fogyasztó TERMÉKSZAVATOSSÁG keretében jogosult a forgalmazóhoz fordulni. 

� Használat után azonnal mossa el és tisztítsa meg az összes használt alkatrészt. 

� A nem háztartási célú vásárlás illetve használat esetén garanciális igény nem érvényesíthető. 

� A garancia elvesztésével jár a szakszervizen kívüli bármilyen javítási kísérlet, illetve a jó gazda módjára a felhasználótól 

elvárható tisztítás, állapotmegóvás elmaradása, és a nem rendeltetésszerű használatból (túlzott megerőltetésből fakadó 

törés, hosszú folyamatos működtetés miatti túlmelegedés) eredő meghibásodások. 

� Az alkatrészeken tapasztalható kismértékű kopás, elszíneződés természetes jelenség, mely a használhatóságot nem 

befolyásolja, ezért garanciális csere, javítás ebben az esetben nem kérhető. 

� A szervízelés és pótalkatrész ellátás folyamatosan biztosított. Kérjük, bővebb információkért forduljon szervizünkhöz. 

NaturGold Hungária Kft  

Mintabolt és szerviz: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 66.  

Tel: 20/5191 303 Email: naturgoldmintabolt@gmail.com  

Webáruház: www.naturgold.hu/webaruhaz  

- Kézi meghajtású présgép, mely alacsony sebességű spirális 
henger segítségével készíti a leveket. Így megőrzi a 
zöldségekben és a gyümölcsökben lévő tápanyagokat és 
azok természetes ízét, valamint növeli a zöldségekből és 
gyümölcsökből kinyerhető ásványi anyagok és vitaminok 
mértékét.
- A fogantyús hajtókar révén a préselés könnyen és erőlködés 
nélkül végezhető.
- A kézi vezérlésű géphez semmilyen elektromosságra nincs 
szükség, ezért is biztonságos a használata.
- Elragadó présgép, hasznos funkciókkal, kedvező áron. 
Minden háztartás kihagyhatatlan felszerelése.



·  Kérjük gondosan olvassa át a használati tájékoztatót a helyes használat 
 érdekében.
·  Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használat
 érdekében. A képen látható összeszerelési útmutató segítségével szerelje össze 

a készüléket.A termékről

Gyors összeszerelési útmutató

Útmutató a használathoz

Felhasználható gyümölcsök

A készülék alkatrészei

Ezt az új típusú kézi prést kifejezetten a gyerekek érdekében fejlesztettük 
ilyen különleges és bájos formába, hogy a préselés a legkisebbek 
számára is nagyszerű élmény legyen. 
A présgép használata rendkívül egyszerű, ezáltal garantálva a gyerekek 
számára, hogy anyunak-apunak segítve egy nagyszerű élményben 
lehessen részük, miközben saját maguk préselnek gyümölcs vagy 
zöldség leveket, játékosan fejlesztve közben koncentrációs és egyéb 
képességeiket. 
A gyerekek pillanatok alatt elsajátítják az ízletes gyümölcs és 
zöldséglevek készítésének fortélyát, miközben sikerélményüket növeljük 
és további szociális készségeket sajátítanak el, azáltal, hogy az általuk 
elkészített gyümölcslevet másokkal megosztják. 
A szülők felügyelve és irányítva a folyamatot nemcsak a gyermekeiknek 
tudják megadni azt az élményt, hogy a föld javaiból a gyermekek ízletes 
leveket készítsenek, hanem a préselés az egész család számára egy 
nagyszerű közös élményt és örömforrást okoz.

A prés Biszfenol-A mentes, ami segít az Ön és családja biztonságának és 
egészségének megőrzésében.

1. Az előkészített gyümölcsöket és zöldségeket vágja 2 cm-nél 
kisebb darabokra. 
2. Tegye bele a zöldség/gyümölcs szeleteket a gépbe (egyszerre 2 
darabnál többet ne tegyen a gépbe).
3. Forgassa el a hajtókart az óramutató járásának megfelelően.

Alma, körte, narancs, szőlő, dinnye és más puha gyümölcsök, zöldségek.

1. Leszorító sapka
2. Tömítő gyűrű előre
3. Préshenger
4. Kis tömítőgyűrű hátra
5. Présház
6. Betoló rúd

7. Lé gyűjtő edény
8. Vákuumozó kar
9. Rögzítő csavar
10. Hajtókar
11. Gumi talp
12. Műanyag vákuumozó korong
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