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Beste klant, 
we danken u dat voor de citruspers uit het assortiment “jaren 50” van Smeg heeft gekocht.
Door voor een van onze producten te kiezen, heeft u gekozen voor een oplossing 
waarbij esthetiek en innovatief technisch design worden gecombineerd die resulteren 
in unieke voorwerpen die onderdeel van uw interieur zullen worden.
Een huishoudelijk apparaat van Smeg kan altijd perfect worden gecombineerd met 
andere producten uit het assortiment; tegelijkertijd is het een designvoorwerp voor de 
keuken.
We hopen dat u volop de functies van uw huishoudelijke apparaat zult waarderen. 
Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com of 
www.smeg50style.com.

Model CJF01
    Citruspers
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We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en
functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.
Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com
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1 Waarschuwingen

1.1 Inleiding
Belangrijke informatie voor de gebruiker:

1.2 Deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk 
onderdeel van het apparaat en dient 
gedurende de volledige levensduur intact 
en op een eenvoudig te bereiken plaats 
worden bewaard.

1.3 Gebruiksbestemming
•  Gebruik het apparaat uitsluitend binnen.
•  Het apparaat is uitsluitend voor 

huishoudelijk gebruik geschikt.
•  Het apparaat kan gebruikt worden voor 

het persen van citrusvruchten 
(sinaasappels, grapefruits en citroenen). 
Elk ander gebruik is oneigenlijk. Gebruik 
het apparaat niet voor andere 
doeleinden.

•  Het apparaat mag worden gebruikt:
•  in de keuken van werknemers in 

winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen;

•  op (vakantie)boerderijen;
•  door gasten in hotels en motels en in 

residences;
• in bed en breakfasts.

•  Het apparaat is niet ontworpen om te 
functioneren met externe kookwekkers of 
afstandsbedieningsystemen.

•  Dit apparaat mag niet worden gebruikt 
door personen (kinderen inbegrepen) 
met verminderde lichamelijke of 
geestelijke vermogens, of door personen 
die geen ervaring hebben in het gebruik 
van elektrische apparatuur, tenzij dit 
gebeurt onder toezicht of instructie van 
volwassenen die voor hun veiligheid 
instaan.

Waarschuwingen
Algemene waarschuwingen in 
verband met de 
gebruiksaanwijzing, veiligheid en 
verwerking van afgedankte 
producten.
Beschrijving

Beschrijving van het apparaat.

Gebruik

Informatie over het gebruik van het 
apparaat.

Reiniging en onderhoud

Informatie over correcte reiniging en 
onderhoud van het apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen

Informatie

Suggestie
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1.4 Algemene 
veiligheidswaarschuwingen

Leef de veiligheidswaarschuwingen na 
voor een veilig gebruik van het apparaat.
•  Lees deze gebruiksaanwijzing 

aandachtig vóór het gebruik van het 
apparaat.

•  Schakel het apparaat uit en koppel het 
los van het elektriciteitsnet alvorens 
beweegbare of verwijderbare delen te 
vervangen (bijvoorbeeld: perskegel, filter 
en sapreservoir).

•  Schakel het apparaat onmiddellijk na 
het gebruik uit.

•  Laat het werkende apparaat niet 
onbewaakt achter.

•  Haal aan het einde van het gebruik en 
voor elke reiniging de stekker van het 
apparaat uit het stopcontact.

•  Dompel het apparaat, de 
voedingskabel of de stekker niet onder in 
water of een andere vloeistof.

•  Gebruik het apparaat niet als de 
voedingskabel of de stekker beschadigd 
zijn of als het apparaat op de grond is 
gevallen of op een of andere manier 
schade heeft opgelopen.

•  Neem onmiddellijk contact op met een 
servicecentrum als de voedingskabel 
beschadigd is om de voedingskabel te 
laten vervangen en elk gevaar te 
voorkomen. 

•  Voorkom dat de voedingskabel scherpe 
randen raakt.

•  Haal de stekker niet uit het stopcontact 
door aan de voedingskabel te trekken.

•  Plaats het apparaat niet op of in de 
nabijheid van een ontstoken elektrisch 
fornuis, een gasfornuis, in een warme 
oven of in de buurt van de 
warmtebronnen.

•  Probeer nooit om zelf het apparaat te 
repareren, zonder tussenkomst van een 
gekwalificeerde technicus.

•  Laat het apparaat in geval van een 
defect uitsluitend door een 
gekwalificeerd technicus repareren.

•  Wijzig het apparaat niet.
•  Probeer vlammen/brand niet met water 

te doven: schakel het apparaat uit, haal 
de stekker uit het stopcontact en bedek 
het vuur met een deksel of een 
brandwerende deken.

•  Haal aan het einde van het gebruik en 
voor elke demontage, hermontage en 
reiniging de stekker van het apparaat uit 
het stopcontact.

•  Dit apparaat mag gebruikt worden door 
kinderen die ouder zijn dan 8 jaar, 
wanneer dit gebeurt onder toezicht of 
instructie van volwassenen die voor hun 
veiligheid instaan, en mits ze de 
betreffende risico’s begrijpen. 

•  Kinderen van 8 jaar en ouder mogen die 
apparaat reinigen en onderhouden, mits 
ze worden bijgestaan.

•  Laat kinderen niet spelen met het 
apparaat. Het apparaat buiten bereik 
van kinderen houden.
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Voor dit apparaat

•  Voorkom de aanraking met de 
bewegende onderdelen tijdens de 
werking. Houd handen, haar, kleding, 
en keukengerei buiten bereik van de 
bewegende onderdelen om persoonlijk 
letsel of schade aan het apparaat te 
voorkomen.

•  Haal de stekker van de citruspers altijd 
uit het stopcontact als het onbewaakt 
wordt achtergelaten, voor de montage 
en demontage van de componenten en 
alvorens het te reinigen. 

•  Haal de stekker uit het stopcontact als 
de citruspers niet functioneert, vóór u 
deze reinigt, of in het geval van een 
defect. 

•  Laat de citruspers afkoelen vóór u het 
schoonmaakt.

•  Trek niet aan de kabel om de citruspers 
op te tillen, te slepen of te verplaatsen. 
Verplaats de citruspers door de motor 
ervan beet te pakken.

•  Het sapreservoir niet te veel vullen.
•  Gebruik de citruspers niet langer dan 3 

minuten achtereenvolgens. Gevaar voor 
oververhitting van de motor!

•  Gebruik de citruspers niet in combinatie 
met onderdelen of accessoires van een 
andere fabrikant. 

•  Gebruik uitsluitend originele 
reserveonderdelen van de fabrikant. Het 
gebruik van reserveonderdelen die niet 
door de fabrikant worden aanbevolen 
kan brand, elektrocutie of persoonlijk 
letsel veroorzaken.

•  Plaats de citruspers op een droge en 
vlakke ondergrond.

•  Controleer of de citruspers correct in 
elkaar is gezet alvorens de citruspers in 
te schakelen.

•  Voorkom dat de motor en de kabel van 
de citruspers nat worden of dat er 
druppels op vallen. Haal bij aanraking 
met vloeistoffen de stekker van de 
voedingskabel onmiddellijk uit het 
stopcontact en maak hem zorgvuldig 
droog: Elektrocutiegevaar!

•  Voorkom dat vruchtenpulp op de 
oppervlakken van de citruspers 
achterblijft en uitdroogt.

•  Verzeker u er voor het gebruik van of het 
filter en de schenktuit niet door 
pulpresten geblokkeerd worden.

•  Maak de citruspers na elk gebruik leeg 
en schoon.

•  Gebruik de citruspers niet voor het 
opbergen van voorwerpen. 

•  Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen of scherpe 
voorwerpen om pulpresten van de 
componenten van de citruspers te 
verwijderen.
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1.5 Aansprakelijkheid van de fabrikant
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan personen en 
voorwerpen ten gevolge van:
•  een ander gebruik van het apparaat 

dan is voorzien;
•  het niet doorlezen van de 

gebruiksaanwijzing;
•  het forceren van ook slechts één deel 

van het apparaat;
•  het gebruik van niet-originele 

reserveonderdelen;
•  de niet-inachtneming van de 

veiligheidswaarschuwingen.

1.6 Typeplaatje
Het typeplaatje bevat de technische 
gegevens, het serienummer en de 
markering. Het typeplaatje mag in geen 
geval worden verwijderd.

1.7 Verwerking
Het apparaat moet gescheiden 
ingezameld worden (richtlijn 
2012/19/EU). Het product bevat 

geen delen die als gevaarlijk voor de 
gezondheid en het milieu worden 
beschouwd, conform de actuele Europese 
Richtlijnen.

•  Afgedankte elektrische apparatuur 
mag niet bij het huisvuil worden 
gestopt! Breng afgedankte elektrische 
apparaten naar erkende bedrijven voor 
de inzameling van elektrisch en 
elektronisch afval. Op deze manier 
kunnen waardevolle materialen 
afkomstig van oude apparaten worden 
gerecycled en beschermt u het milieu. 
Neem voor meer informatie contact op 
met de lokale autoriteiten of 
afvalverwerkingsbedrijven.

Het apparaat zit verpakt in 
milieuvriendelijke en recyclebaar 
materialen.
•  Breng het verpakkingsmateriaal naar de 

betreffende centra voor afvalverwerking.

Elektrische spanning 
Gevaar voor elektrische schok

•  Schakel de stroomtoevoer uit.
•  Haal de stekker uit het stopcontact.

Plastic verpakking
Gevaar voor verstikking

•  Laat de verpakking, of delen ervan, niet 
onbewaakt achter.

•  Laat kinderen niet spelen met de plastic 
zakken van de verpakking.
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2 Beschrijving

2.1 Beschrijving van het product

Model CJF01 - Citruspers

1 Deksel van TritanTM zonder BPA

2 Perskegel van roestvrij staal

3 Filter van roestvrij staal

4 Sapreservoir van TritanTM zonder BPA

5 Schenktuit van roestvrij staal

6 Motor van persgegoten aluminium

7 Opberging voor voedingskabel 

8 Antislippootjes

De onderdelen die in contact 
kunnen komen met het voedsel zijn 
gemaakt van materialen conform 
de van kracht zijnde 
wetsbepalingen.
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3 Gebruik

3.1 Vóór het eerste gebruik
1. Verwijder eventuele etiketten en stickers 

van de citruspers. 
2. Maak de componenten van de 

citruspers schoon en zorgvuldig droog 
(zie ”4 Reiniging en onderhoud”). 

3.2 De citruspers in elkaar zetten
1. Breng het sapreservoir (1) bovenop de 

motor (2) aan. 

2. Breng het filter (3) aan in het sapreservoir 
en plaats de perskegel (4) op het filter.

Gevaar voor elektrische schok

•  Steek de stekker in een conform en 
geaard stopcontact.

•  Probeer de aarding niet onklaar te maken.
•  Gebruik geen adapter.
•  Gebruik geen verlengsnoer.
•  De niet-inachtneming van deze 

waarschuwingen kan brand, 
elektrocutie of een ongeval met dodelijk 
gevolg veroorzaken.

Gevaar voor plotselinge 
inschakeling

•  Verzeker u ervan dat de stekker van de 
citruspers uit het stopcontact is gehaald, 
alvorens de componenten van de 
citruspers te monteren of te demonteren.
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3.3 Gebruik van de citruspers
1. Snij de citrusvrucht in tweeën. 

2. Plaats de citruspers op een droge en 
vlakke ondergrond. 

3. Open de schenktuit (5) door deze 
omlaag te klappen en plaats er een glas 
of een andere houder onder.

4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Druk een helft van de citrusvrucht op de 
perskegel. Verzeker u ervan dat de 
schenktuit geopend is. De motor wordt 
automatisch gestart. 

6. Haal aan het einde van het persen de 
citrusvrucht van de perskegel. De motor 
wordt automatisch uitgeschakeld. Sluit 
de schenktuit (5).
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Bewegende onderdelen
Gevaar voor persoonlijk letsel of 
schade aan het apparaat

•  Laat de citruspers nooit meer dan 3 
minuten achtereenvolgens werken. Laat de 
citruspers afkoelen en wacht 15 minuten 
voordat u deze weer inschakelt.

•  Steek geen vingers, vorken of lepels in de 
schenktuit. Daardoor kan persoonlijk letsel 
of schade aan het apparaat worden 
veroorzaakt.

•  Houd handen, haar, kettingen, 
stropdassen, spatels en andere 
voorwerpen buiten bereik van de 
hulpmiddelen en de accessoires om 
persoonlijk letsel of schade aan de 
citruspers te voorkomen.

•  Raak de perskegel of het filter niet met de 
handen aan wanneer de voedingskabel 
van de citruspers op de het stopcontact is 
aangesloten.

•  Het sapreservoir niet te veel vullen.
•  Druk de citrusvrucht niet te hard op 

de perskegel om te voorkomen dat 
de bittere, witte laag van de schil 
losraakt.

•  Verzeker u ervan dat de schenktuit 
niet wordt afgesloten.

•  Voorkom dat vruchtenpulp op de 
oppervlakken van de citruspers 
achterblijft en uitdroogt.

•  Gebruik geen harde of scherpe 
voorwerpen om de vruchtenpulp te 
verwijderen om te voorkomen dat 
het filter of de perskegel 
beschadigd of bekrast raakt. 
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4 Reiniging en onderhoud              

4.1 Waarschuwingen                

4.2 Reiniging van de motor
Om de uitwendige oppervlakken in goede 
staat te houden, moeten ze na elk gebruik 
gereinigd worden nadat de oven 
afgekoeld is. Reinig met een vochtige, 
zachte doek en een neutraal 
reinigingsmiddel.

4.3 Reiniging van de componenten 
van de citruspers

Was de perskegel in warm water en met 
een neutraal afwasmiddel.
Het deksel, het filter en het sapreservoir 
kunnen ook in de vaatwasser worden 
gewassen.
Maak de componenten zorgvuldig droog. 
Breng het deksel aan wanneer u de 
citruspers niet gebruikt. 

Incorrect gebruik
Gevaar voor elektrische schok

•  Haal de stekker uit het stopcontact vóór 
u de citruspers reinigt.

•  Dompel de motor niet onder in water of 
in andere vloeistoffen.

Incorrect gebruik
Beschadiging van de 
oppervlakken

•  Reinig het apparaat niet met een 
stoomreiniger.

•  Gebruik op de delen waarvan het 
oppervlak met metalen afwerkingen 
werd behandeld (bijv. elektrolytische 
oxidatie, vernikkeling, verchroming) 
geen producten die chloor, ammoniak 
of bleekmiddel bevatten.

•  Gebruik geen schurende of bijtende 
middelen (bijv. poeders, ontvlekkers of 
metaalsponsjes).

•  Gebruik geen ruw, schurend of scherp 
materiaal.





Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri
prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo
valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior
notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, toutes les modifications qu’il jugera utiles pour
l’amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et
n’ont qu’une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur
Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und
Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om
zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet
bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la
mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen,
por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respectivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna
produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är
vägledande och därmed inte bindande.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает
полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве
по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det
oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke
bindende og kun vejledende.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter poglądowy.
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