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Forord
Kære Kunde!
Tillykke med Deres nye æblepresser og tak, fordi De valgte SZENTKIRÁLY-selskabets produkt.
Formålet med denne brugsanvisning er at gøre Dem, som bruger fortrolig med æblepresseren.
Vi er sikre på, at De på alle måder finder denne maskine tilfredsstillende. Ikke mindst med hensyn
til dens brugervenlighed og dens lange levetid. For at sikre optimale resultater med
æblepresseren, er det vigtigt at gennemlæse brugsanvisningen grundigt. For brugeren af
æblepresseren er det også vigtigt at blive fortrolig med instruktionerne i brugsanvisningen.
Fejlagtig brug kan føre til reparationer, som ikke dækkes af garantibestemmelserne, til farlige
situationer eller medføre utilfredsstillende resultater, medføre driftsforstyrrelse, ulykker
og skade på æblepresseren. For at undgå problemer opstået ved brug af uoriginale reservedele,
anbefales det udelukkende at anvende originale reservedele. Denne instruktionsbog bør altid følge
æblepresseren.

Anvendelse af æblepresser
Vores æblepressere anbefales især til brugere af småhaver. Vi producerer tre modeller med
størrelser på henholdsvis 8 liter, 20 liter og 43 liter. Alle tre modeller er specielt egnet til at presse
vindruer, men kan også bruges til andre saftholdige frugter. Æblepresseren er ikke egnet til hårde
og faste frugter eller til andre organiske og uorganiske materialer.

Tekniske specifikationer
Betegnelse: SZP-20
Diameter (mm): 380
Højde (mm): 730
Rumfang (liter): 19,2
Vægt (kg): 15
Kapacitet (kg/time): 38

Teknisk beskrivelse
Æblepresseren er baseret på en fladskålet metalbund, hvor der er påsvejset 3 støtteben. Kurvens
trælister holdes sammen med to jernbånd og placeres løst på metalbunden. Denne cylinderkurv
sikrer, at kun saften fjernes fra massen. På toppen af bunden er en gevindaksel påsvejset, der når
over kanten af cylinderkurven. På massen i kurven lægges presseplader og afstandsstykker, hvorpå
gevindhovedet skrues på gevindaksen og drejes i nedadgående retning og presser saften fra
massen, der så løber sammen ved den påsvejsede tap, hvorunder der skal placeres et fad til
saften.

Sikkerheds forskrifter
- Presseren må kun håndteres af voksne personer, der har fået instruktion i brug af presseren.
- Inden brug, kontroller da om alle trælister og skruer er faste, og at der ingen skade er på de
mekaniske dele!
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- Før hver arbejdsgang kontrolleres presseren, om den altid er i teknisk forsvarlig stand. Det er
forbudt og farligt at bruge presseren med dele, der er skadede eller mangler helt.
- Opstår der skade eller uregelmæssigheder under brug, skal arbejdet afbrydes og skaden rettes.
- Skulle der opstå problemer med æblepresseren, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af
instruktionsbogen, bør De kontakte Deres distributør.
- Udfør ikke uautoriseret reparation, da man derved mister garantien, og man kan forvolde skade
på presseren og være til fare for omgivelserne. Fremmede dele bør ikke monteres på presseren,
da det kan skade anvendelsen.
- Fastmonter presseren for at undgå, at den vælter ved benyttelse.
- Forlængelse af stangen på gevindhovedet er ikke tilladt, da der derved kan ske mekanisk skade
på presseren.
- For almindelig brug er gevindhovedstangen lang nok, der behøves ikke større kraft ved almindelig
brug.

Placering, drift og vedligehold
Æblepresseren bør monteres på et sted, hvor man let og sikkert kan arbejde med presseren.
Placer derfor presseren på plant og fast underlag, så kan det undgås, at den vælter og
besværliggør arbejdet. Før brug vaskes presserens metaldele og trædele med rent vand eller
sæbevand. Gevind og mekaniske dele smøres let med olie før brug. Cylinderkurven placeres løst
på metalbunden. Inden der fyldes frugt i cylinderkurven, placeres et fad under udløbstappen og
derefter fylder man cylinderen med æbler/frugt.
Når presseren er fyldt med æbler/frugt placeres træplader og træafstandsstykker på toppen af
materialet inden for cylinderkurven og til sidst pålægges toppladen, hvor på gevindhovedet skrues
på gevindakslen og drejes mod toppladen, æbler/frugten presses ved fortsat at dreje
gevindhovedet ved brug af gevindtrækstangen. Man stopper med at presse, når der skal stor kraft
til at dreje gevindhovedet. Til slut lader man æblerne/frugten stå under pres indtil al saft er løbet
fra cylinderkurven ned i det placerede fad. Udtagning af udpresset materiale sker i modsat
rækkefølge. Materialet fjernes fra cylinderkurven.

Vedligeholdelse
- Rengør æblepresseren og alle dele for æblerester/frugtrester og andet enten med rent vand eller
sæbevand, lad ikke planterester tørre fast på delene.
- På sliddele eller umalede dele smøres med et tyndt lag olie for at undgå rust. Hvor malingen er
skallet af, udbedres skaden kun med ikke-sundhedsskadelig maling.
- Efter rengøring efterses æblepresseren for løse skruer eller anden skade, ved evt. mekanisk
skade udbedres skaden før næste ibrugtagning.
SZENTKIRÁLY KFT
H-7951 Szabadszentkirály, Petıfi S. u. 78.
Hungary
Telefon: +36-73/472-222, 472-223, 472-224
Telefax: +36-73/472-225
E-mail: info@szentkiraly-tiller.hu
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