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INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNEJ WYCISKARKI DO OWOCÓW 
CYTRUSOWYCH CILIO 

 
Produkt: Profesjonalna wyciskarka do owoców cytrusowych Cilio 
Producent: Cilio 
Kod produktu:  226664129 
 
Przed pierwszym użyciem: 
 
• Najpierw usuń wszystkie materiały opakowaniowe i przykręć rękojeść ( rysunek 1). 
• Za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu umyj lejek, popychacz i stożek. 
• Za pomocą wilgotnej szmatki wyczyść wszystkie elementy. 
• Aby odpowiednio zabezpieczyć podstawę za pomocą przyssawek, umieść ją na gładkiej i czystej 
powierzchni. 
 

 
 

 
 
Použití: 
Odšťavňovač je určen pouze pro citrusové plody. Nepoužívejte je pro lisování granátových 
jablek, protože to může způsobit poškození výrobku. Umístěte pod odšťavňovač velkou 
nádobu a na kužel položte jednu polovinu ovoce (obrázek 4). Opatrně zatlačte rukojeť dolů. 
Abyste zajistili bezpečné užití odšťavovače, držte ho jednou rukou a zároveň stlačte druhou 
rukou (obrázek 5). 
 
 
Zastosowanie: 
 
Wyciskarka przeznaczona jest wyłącznie do owoców cytrusowych. Nie używaj jej do 
wyciskania granatów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.  
Pod wyciskarką umieść duży pojemnik i połóż połowę owoców na stożku (rysunek 4).  
Ostrożnie naciśnij rękojeść w dół. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z wyciskarki, trzymaj ją 
za pomocą jednej ręki, jednocześnie naciskając drugą ręką (rysunek 5). 

 
 
 
 
 

mailto:biuro@gastrozona.pl
http://www.gastrozona.pl/


                             

 

GASTROZONE, sp. z.o.o.  ,  email: biuro@gastrozona.pl  , web: www.gastrozona.pl 

 
 
Ostrzeżenie: 
 
Chroń swoje ubrania. Miąższ jest zbierany w stożku. Jeśli owoc nie został całkowicie wciśnięty, 
umieść go ukośnie na stożku i powtórz procedurę, ta sytuacja może wystąpić z powodu różnych 
rozmiarów owoców. 

 
 
Czyszczenie: 
 
W pierwszej kolejności wyjmij lejek i stożek z wyciskarki i wyczyść je. Odkręć popychacz od 
prowadnicy (rys. 6). Wyczyść wszystkie elementy za pomocą ciepłej wody z dodatkiem 
łagodnego detergentu. 
WSKAZÓWKA: Wyczyść wyciskarkę natychmiast po użyciu. Miąższ z owoców szybko wysycha, co 
utrudnia późniejsze czyszczenie. Następnie wysusz  wszystkie elementy. 

 
 
 
Konserwacja: 
 
Jeśli prowadnica nie przechodzi płynnie przez otwór w górnej części wyciskarki, zastosuj jedną 
kroplę oleju (rysunek 7). 
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