
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

USE INSTRUCTIONS 

         

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ – ELECTRIC JUICER 

Μοντέλο / Model : ΝΕ – 105S 

AC 230V / 50Hz  -  30W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της 

συσκευής. 

 

Please read all instructions carefully before using the product. 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως 

οι ακόλουθες: 

1. ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 

2. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύµατος του χώρου σας είναι ίδια µε αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. 

3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την µακριά από παιδιά και άτοµα που 

δεν είναι ικανά να την χρησιµοποιήσουν.  

4. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού, µην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το 

καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

5. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιµοποιείται παρουσία παιδιών. 

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτοµα που η φυσική, ή πνευµατική ή 

ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εµπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της 

συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής 

από ένα ενήλικο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

7. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να µην «παίζουν» µε την συσκευή. 

8. Χρησιµοποιήστε την συσκευή αυτή µόνο για οικιακή χρήση και σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο. 

9. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες. 

10. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύµα όταν δεν την χρησιµοποιείτε και πριν τον καθαρισµό της. Αφήστε την 

συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να αποµακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήµατά της και πριν τον 

καθαρισµό της. 

11. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν 

λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτηµένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθµιση. 

12. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φις της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν µόνο από τον κατασκευαστή 

ή από έναν εξειδικευµένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυµατισµού 

σας. 

13. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετέ την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία). 

14. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ εξαρτήµατα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για 

τον χρήστη καθώς θα µπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυµατισµό. 

15. Ποτέ µην µετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν 

κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν µπορεί να 

µπλεχτεί σε άλλα πράγµατα µε οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και µην το 

λυγίζετε. 

16. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε µία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή 

µέσα σε πηγές θερµότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή 

φούρνους µικροκυµάτων. 

17. Μην αγγίζετε τα κινούµενα µέρη της συσκευής. 

18. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασµένη πρίζα και µην χρησιµοποιείτε ποτέ την συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο 

ή φις. 

19. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθµιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό 

προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα Σέρβις. 

20. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώµενα µέρη της συσκευής χρησιµοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισµού όπως π.χ. 

ξύλινα εργαλεία ή συρµάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά. 

21. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φις και όχι τραβώντας 

από το καλώδιο. 

22. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για το στύψιµο εσπεριδοειδών φρούτων (π.χ. λεµόνια και πορτοκάλια). 

Μην τη χρησιµοποιείτε για να στύψετε άλλου είδους φρούτα. 

23. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή µελλοντική χρήση. 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 



 

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Η συσκευή αποτελείται από 3 µέρη  

1.Μονάδα βάσης 

2.Μπωλ συγκέντρωσης χυµού 

3. Κώνο 

 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Βγάλτε το στίφτη σας από το κουτί του και αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα 

εξαρτήµατά του είναι πλήρη και ότι ούτε ο στίφτης ούτε τα εξαρτήµατά του παρουσιάζουν κάποια φθορά.  

2. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώµενη µέρη και εξαρτήµατα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις 

οδηγίες της ενότητας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».  

3. Συναρµολογήστε τη συσκευή όπως παρακάτω: 

• Τοποθετήστε το µπωλ πάνω στην µονάδα βάσης . 

• Τοποθετήστε τον κώνο που θέλετε πάνω στην µονάδα βάσης. Επιλέγετε τον κώνο ανάλογα µε το µέγεθος του 

φρούτου που θέλετε να στύψετε.  

•  Ο στίφτης σας είναι έτοιµος για χρήση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Πλύνετε καλά τα φρούτα και κατόπιν κόψτε τα στη µέση. 

2. Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

3. Πάρτε το µισό κοµµάτι του φρούτου που έχετε κόψει και πιέστε το ελαφρά πάνω στον κώνο στυψίµατος – το µοτέρ θα 

ξεκινήσει τη λειτουργία του.. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην πιέζετε µε µεγάλη δύναµη το φρούτο πάνω στον κώνο γιατί κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 

µπλοκάρει και να δηµιουργήσει βλάβη στο µοτέρ της. 

4. Μόλις ολοκληρωθεί το στύψιµο, πάρτε το χέρι σας πάνω από το φρούτο – µόλις σταµατήσετε να πιέζετε το φρούτο, το 

µοτέρ θα σταµατήσει τη λειτουργία του. Η συσκευή τώρα είναι σε θέση αναµονής. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά το 

στύψιµο ανά πάσα στιγµή πιέζοντας ένα άλλο φρούτο πάνω στον κώνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο µέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα λεπτό. Επίσης, ο χρόνος 

ανάπαυσης της συσκευής µεταξύ δύο συνεχόµενων χρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λεπτά. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη µε το ρεύµα και έχει 

κρυώσει τελείως.  

2. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας µη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

3. Αποµακρύνετε όλα τα αποσπώµενα µέρη της συσκευής . 

4. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήµατα µε ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.  Κατόπιν ξεπλύνετε καλά και 

στεγνώστε τα τελείως. 

5. Σκουπίστε τον περιστρεφόµενο άξονα µε ένα ελαφρώς νοτισµένο µαλακό πανί και αφήστε το να στεγνώσει τελείως. 

Προσοχή: Μη χρησιµοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύµατα ή µεταλλικά 

σφουγγάρια για τον καθαρισµό των µερών της συσκευής. 

6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει τελείως και επανατοποθετήστε τα στη συσκευή µε τη 

σωστή σειρά τους. Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, µπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο στη θέση τύλιξης καλωδίου 

που βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής, για µεγαλύτερη ευκολία στην αποθήκευση. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Εάν κάποια µέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιµεύει πλέον, 

σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σηµασία του 

αναγραφόµενου συµβόλου ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην ∆ηµοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σηµεία διάθεσης της συσκευής σας για 

ανακύκλωση. 

3) ∆ιαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σηµεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκµετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 

4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά µπορεί να 

έχουν άσχηµες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην υγεία µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS 

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following: 

 

1. Please read these instructions carefully before using the appliance. 

2. Check that your mains voltage corresponds to the one stated on the rating label of the appliance. 

3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable 

to use it properly.  

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug 

in water or any other liquid. 

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

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliances by a person responsible for their safety. 

7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

8. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet. 

9. Never use the appliance on or near hot surfaces. 

10. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down before putting on or 

taking off any parts, and before cleaning the appliance. 

11. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been 

dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, 

repair or adjustment. 

12. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an 

authorized service center or by a qualified technician. 

13. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture). 

14. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to 

damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons. 

15. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that cord does not hang over edge of table or counter and 

cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. 

16. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat 

sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens. 

17. Do not touch moving parts of the appliance. 

18. Do not connect the juicer in a damaged outlet and never use it if it’s plug or cord show any signs of damage. 

19. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. 

20. Do not clean detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material. 

21. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord. 

22. This appliance can only be used to squeeze citrus fruits (i.e. lemons or oranges). Never use it for juicing other kind 

of fruits. 

23. Save these instructions for possible future reference. 

HOUSEHOLD USE ONLY 

 

 

 

 

 

 



 

KNOW YOUR CITRUS JUICER 

1. Base unit 

2. Juicer cup 

3. Squeezer 

 

BEFORE THE FIRST USE 

1. Take your juicer out of its box and remove all packaging material. Check that all accessories are complete and the unit 

or its accessories are not damaged.  

2. Clean and dry all detachable parts thoroughly as described in section “CLEANING AND MAINTENANCE”.   

3. Reassemble the parts as follows.  

• Put the bowl into base,. 

• Assemble the appropriate cone according to the fruit size.  

• The juicer is now ready for use. 

 

USING YOUR JUICER 

1. Wash and then halve the citrus fruit.  

2. Plug the power cord into the outlet. 

3. Put the half of the fruit on the cone and press it lightly - the motor will start running.  

4. Once squeezing of the fruit is completed, lift your hand from the fruit and the motor will automatically stop running. 

The appliance is in the idle state. You may restart it again at any time by pressing down a new fruit on the cone. 

Caution: The maximum continuous operation time shall not exceed 1 minute, and minimum 2 minutes rest time must 

be maintained between two continuous cycles. 

 
CLEANING AND MAINTENANCE  

1. Unplug the appliance and wait until it completely cools down before cleaning. 

2. To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the device or its cord or plug 

in water or any other liquid. 

3. Disassemble all detachable parts.   

4. Rinse the detachable parts iin warm sudsy water.  After cleaning, rinse and dry all parts thoroughly. 

Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts. 

5. Make sure that all parts are completely dry and assemble them together. When the juicer is not in use, the 

power cord can be wrapped around the groove under the motor base for easier storage.  

 

 

 

 Protecting the environment 
 

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, 

think of the protection of the environment: 

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of 

the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your 

appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling 

of the appliance components. 

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead 

to environmental and furthermore health hazards. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 


