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NARENCİYE SIKACAĞI KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Narenciye sıkacağını-

zı; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kul-
lanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. 
İyi günlerde kullanın.

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet kuralları
II. Cihazın tanıtımı
III. Teknik özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI
Cihazınızı kullanmadan önce,  bu kullanma kılavuzunu dikkatlice 
okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.
• Bu kuralların tamamı sizin emniyetiniz içindir.
• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebeke-

nize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise ci-
hazı satın aldığınız yere başvurunuz.

• Bu cihaz ev aleti olarak dizayn edilmiştir, ticari faaliyetler için kul-
lanılmamalıdır.

• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyece-
ği şekilde saklayın.

• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel ye-
tenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler ta-
rafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kul-
lanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair 
talimat verilirse kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında 

olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 
• Sadece yumuşak ve sulu meyvelerin (portakal, limon, greyfurt 

gibi) sularını sıkmak için kullanılır, katı meyve (elma, armut, ha-
vuç gibi) presi değildir.

• Motor bölümünü suya sokmayınız ve suyun altına tutarak yıka-
mayınız.
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• Cihazınızın motor gövdesini ve fişli kablosunu suya daldırmayınız.
• Kullanmadığınız zaman cihazı prizden çekiniz.
• Cihazın hareketli parçalarına temas etmeyiniz.
• Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına 

yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. 

Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutu-
nuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

• Cihazınızı düşürdüğünüz taktirde hasar görmesi halinde veya 
normal çalışmaması durumunda kendiniz tamir etmeyi düşünme-
yiniz, en yakın Stilevs servisine götürünüz.

• Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
• Küçük çocukların veya özürlü kişilerin yanında cihazınızı kullanır-

ken azami dikkat gösteriniz.
• Cihazınızın fişini prize takılı iken uzun süreli terk etmeyiniz. Cihazı-

nızdan uzaklaşmanız gerekiyorsa prizden çekiniz.
• Cihazınız ile sürekli olarak, 1 dakikadan fazla çalıştırmayınız. Ci-

hazın soğuması için bekleyiniz.
DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş 
yerlerinde kullanmayınız. 

II. CİHAZIN TANITIMI
Limmonata 3302 Limmonata 3305
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1. Üst kapak
2. Sıkma topu
3. Süzgeç (filtre)
3A. Kap (Limmonata 3305 modelinde vardır.)
4. Sürahi hazne (Limmonata 3302 modelinde vardır)
5. Mil
6. Motor gövde
7. Meyve musluğu (Limmonata 3305 modelinde vardır.)

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli :Limmonata 3302 Limmonata 3305
Gerilim : 220-240V AC 220-240V AC 
Frekans : 50/60Hz 50/60Hz
Güç  : 40W 130W

IV. KULLANIM
•  Cihazınızı düz, kuru ve çocuklarınızın ulaşamayacağı bir zemine koyunuz.
•  Cihazınızın fişini prize takınız.
•  Hazneyi motor gövde üzerine doğru bir şeklde oturtunuz.
•  Süzgeçi yerine oturtunuz.
•  Küçük sıkma topunu yerine takınız. Dilerseniz büyük sıkma topunu, kü-

çük sıkma topu üzerine takınız. 
Dikkat: Limmonata 3305 modelinde tek boy sıkma topu vardır. Bu sık-
ma topu, motor gövde altındaki saklama haznesinde bulunmaktadır. 
•  Meyveleri, sıkılabilecek şekilde ikiye bölünüz.
•  Yarıya kesilmiş meyvenizi sıkma topu üzerine koyarak bastırınız. Meyve-

niz hızlı ve sessiz bir şekilde sıkılacaktır.
•  Limmonata 3305 modelinde; 

*  Cihazınızın ağzını yukarıya doğru çekerek, sıkılacak meyve suyunun 
akmamasını sağlayınız.

*  Meyveleri, sıkılabilecek şekilde ikiye bölünüz.
*  Yarıya kesilmiş meyvenizi sıkma topu üzerine koyarak bastırınız. 

Meyveniz hızlı ve sessiz bir şekilde sıkılacaktır.
*  Cihazınız üzerindeki ağzı aşağıya doğru bastırınız, cihazınızda biriken 

meyve suyu bardağa dolacaktır.
•  Cihazınızı mutlaka her kullanımdan sonra temizleyiniz ve kablosunu altın-

daki kablo yuvasına sararak muhafaza ediniz.
NOT: Cihazınızın tutamağını çok sert bastırmayınız. Ayrıca 15 saniye basılı 
tutmanız yeterli olacaktır. Daha fazla bastırmayınız. Cihazınızı her 15 sani-
ye çalıştırdıktan sonra, bir 15 saniye dinlendiriniz. ASLA 5 dakikadan uzun 
süre cihazınızı kullanmayınız.
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V. TEMİZLİK VE BAKIM
• Cihazınızın temizliğine başlamadan önce fişini prizden çekiniz.
• Motor bölümünü suya sokmayınız ve suyun altına tutarak yıka-

mayınız.
• Motor bölümünü nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
• Motor bölümü hariç diğer parçalar (sıkma topu, üst kapak, mey-

ve suyu haznesi, süzgeç) su ile yıkanabilir.
• Yıkanan ve silinen parçalar kuruduktan sonra muhafaza yerine 

kaldırınız.

Problem Giderme:
Problem Sebep Çözüm

Cihaz çalışmıyor Fiş prize takılmamış Fişi prize takınız.

Cihaz sesli 
çalışıyor.

Cihazını uzun süre, aralıksız kullanmış 
olabilirsiniz.

Cihazınız soğumasını 
bekleyin.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya ciha-
zın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. 
Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik 
aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden 

koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi 
tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün 
itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya 
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi 
ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şah-
sen başvurunuz.



7

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke-
tici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 

olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Ha-
kem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumun-
da, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, 
Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 7 8  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine 
uygun olarak geri dönüşümü 
olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması 
gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our product. This instructions manual has 

been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 
performance from your product. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
BEFORE USING THE APPLIANCE  AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS
I. Important Safety & Usage Instructions
II. General Description
III. Technical Specifications
IV. Using The Appliance
V. Cleaning & Maintenance

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, In order to reduce the risk of fire, 
electric shock or injury to persons ,Basic safety precautions should be 
alsofollowed , including the following: Please kindly pay your attention 
to below points:
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended 

and before assembling, disassembling or cleaning.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if 

they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless 
they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the 
appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and if they understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Read all instructions carefully, even if you are familiar with the 

appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture. Its 

service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
• Switch off the appliance before changing accessories or approaching 

parts, which move in use.
• The electric power supply should come from a properly wired outlet.
• Check the capacity of the out and use the appliance separately from 

other equipment. Always ensure the voltage to be used corresponds to 
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the voltage stated on the unit.
• Put the electric products in dry and stable flat. Using dried cloth when 

cleaning the machinery body.
• The appliance is suitable to soft fruits, such as orange etc. And can t 

meet the hard fruits so as to avoid being broken because of the over.
• Shut off the electric power for the following happenings:

*  The turning blades working is not correct. 
*  The uncommon voice when using.
*  Cleaning.
*  Finish using

DO NOT USE FOR MORE THAN 1 MINUTE CONTINUOUSLY . Working 15s, 
Breaks 15s . NO MORE THAN 10 CYCLE . 

II. GENERAL DESCRIPTIONS
1. Top cover
2. Juicer cone
3. Pulp sieve
3A. Juice container (only for Limmonata 3305)
4. Juice jar (only for Limmonata 3302)
5. Drive shaft
6. Motor base  

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model : Limmonata 3302 Limmonata 3305
Voltage : 220-240V AC 220-240V AC
Frequency : 50/60Hz 50/60Hz
Power  : 40W 130W

IV. USING THE APPLIANCE
• Attach the juice container to the drive shaft of the base unit. 
• Place the pulp sieve in the container. 
• Fit the juicer cone on to the drive shaft 
• Push the spout upwards to ensure that the extracted juice remains in 

the container. However, the juice may also be collected straight into a 
suitable container placed under the spout:in this case,the spout must 
face downwards. 

• Insert the plug into a suitable wall socket. 
• Cut the citus fruit in half and push one of the halves lightly down on to 

the cone with the cut section facing downwards. 
• The drive shalf will start rotating automatically once pressure is 
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applied to the cone.The appliance switches off when  pressure on the 
cone is lifted. 

• When processing larger quantities of fruit,the pulp sieve must be 
emptied from time to time as necessary. 

• To collect the juice, place a suitable container under the spout .Push 
the spout downwards. The extracted juice passes now straight into the 
container. once the desired amount of juice has been collected, push 
the spout upwards again. 

• Ensure the plug is removed from the wall socket after use 

V. CLEANING & MAINTENANCE
• Before cleaning the appliance, remove the plug from the wall socket.
• To avoid the risk of electric shock, do not clean the base unit or power 

cord with water, and do not immerse them in water. 
• Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for 

cleaning. The base unit may be wiped with a slightly damp, lint free 
cloth. 

• The attachments should be thoroughly cleaned using hot water and a 
mild detergent. 

• The pulp sieve may also be cleaned in a dish-washer.

AEEE
This marking indicates that 
this product should not be 
disposed with other household 
wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to 
the environment or human 
health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the 
sustainable reuse of material 
resources. To return your 
used device, please use the 
return and collection systems 
or contact the retailer where 
the product was purchased. 
They can take this product for 
environmental safe recycling.
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


