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Zoete verleidingen

Zuid Italiaanse Citroencake
200 g Zachte boter  schuimig slaan
200 g suiker en
1 zakje vanilliesuiker erbij roeren

om en om
4 Eieren                  en
2 TL afgestreken
geraspte citroenschil  erbij roeren
300 g meel met
75 g maizena en
1⁄2 zakje  bakpoeder mengen en afwisselend met
2–3 EL melk door de botermassa roeren

De massa in een ingevette
cake-vorm gieten en gladstrijken.
In voorverwarmde oven op 180°C
ca. 60 minuten bakken.

1 citroen en
3–4 sinaasappels    in de  Solis Citruspers Pro 

uitpersen. De sap mengen.. De
afgebakken cake nog 5 min. in de 
vorm laten rusten,, dan op een 
rooster storten. De nog hete cake
met behulp van een spatel/lepel
met de  citroen/sinaasappelsap goed
laten doordringen,  indien mogelijk 
tot al het sap op is. (bodem niet 
vergeten). De cake laten afkoelen.
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Recepten voor uw Solis Citruspers

Voor de glazuur  met
Poedersuiker en een beetje
citroensap   vermengen en de bovenkant

van de afgekoelde cake bestrijken

Zwartebessen - Sinaasappel Gelei (4 Porties)
6 bladjes witte
Gelatine Klaarmaken volgens recept, in

ruimschoots koudwater laten wellen.
250 g Zwarte
bessen wassen en de steeltjes verwijderen

Bewaar 4 mooie bessen met steel voor
decoratie. Met de Solis Citrus 
 Pers Pro

5 dl sinaasappelsap  uitpersen. 5 EL in een kleine pan
verwarmen (niet laten koken)
 De gelatineblaadjes uitknijpen
en in de warme sinaasappelsap laten
oplossen, dan de rest van de sap
erbij roeren.  De 4 hoge dessert-
schaaltje vullen en bij ieder

2–3 EL Zwarte-  doen en deze met sinaasappelsap
bessen overgieten en in de koelkast 

15 minuten laten opstijven. Als het
glas inhoud vast is, het resterende
sinaasappelsap erbij doen en nogmaals 

1 1⁄2 uur in de koelkast laten
opstijven.
De rest van de zwarte bessen door
fijne zeef roeren tot het puree is
met

2 EL suiker vermengen
1,25 dl slagroom       stijf kloppen en door de inmiddels opgestijfde

gelei spatelen. Steeds weer wat zwartebessen
puree erbij doen en het geheeld vermengen
zodat er een marmer stuctuur ontstaat.
De decoratie bessentakjes door wat suiker halen 
en  over de dessert schaaltjes verdelen 
Direct serveren.

Picante verrassing

Perensalade met garnalen in limoenschuim
2 Peren                   in vieren delen, schillen, ontpitten

en in repen sneiden

2 Limoenen             in de Solis Citruspers Pro
                             uitpersen
200 g Joghurt     met wat zout en suiker
1 eiwit                  stijfgeslagen en op een 
1/2 krop Lollo          gewassen slablaadjes over 4 
  borden verdelen. De peerrepen
                                  erop leggen en met  

limoenenschuim besprenkenen

200 g garnalen erover verdelen en met limoen 
schijfjes decoreren daarna met

kervel blaadjes        decoreren
 

Recepten voor uw Solis Citruspers
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Vanuit een onmiskenbare elegante en stabiele vorm
tot en met eenvoudige en snelle
bediening, zet de
Solis Citruspers Pro een nieuwe toon
onder de citruspersen

Ons hoogste doel bij het ontwikkelen van  
deze brochure, is  een prefecte 
uitgangspositie te verschaffen, zodat u de
fabuleuze voordelen van deze nieuwste
 Solis Citruspers Pro kunt ontdekken.
Wij hopen, dat iedere bladzijde van deze 
brochure daartoe bijdraagt, zodat u veel plezier
zult beleven aan de nieuwe wereld van frisse 
citrussappen.

Wij willen u op de eerste plaats
bedanken en…

GENIET !

5

Solis feliciteerd
U met de aankoop van uw nieuwe
Solis Citruspers Pro
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Dorstlesser voor ieder jaargetijde

Limonade
5 Citroenen             met de Solis Citruspers Pro

persen.
ca. 120 g suiker door de citroensap roeren

(naar smaak) 
6 dl (Mineraal-)
water                          erbij schenken. Koel wegzetten

 Bij het serveren
Ijsklontjes en
Verse pepermuntblad in het glas erbij doen. 

Sinaasappel-Bowl
2 sinaasappels        afwassen schil afdrogen en raspen

Samen met 
3 sinaasappels         en 
1 citroen met de  Solis Citruspers Pro

uitpersen.
Het sap en de geraspte schil in de 
Bowl-Schaal doen en met

2 l  appelsap en 
1 l  kersensap             aanvullen

Tenminste 2 uur koel wegzetten
voor het serveren

1 l  Sodawater  aanvullen en op ieder glas een 
sinaasappelschijf schuiven.

20

Recepten voor uw Solis Citruspers 

Sinaasappel-Melk
1 dl room met
2 dl water   krachtig kloppen met een 

garde
3 grote sinaasappels  wassen en de schil fijn raspen

nog wat geraste schil bewaren voor
decoratie. Samen met nog

3 sinaasappels         en
1⁄2 Citroen in de  Solis Citruspers Pro

uitpersen. Sap en geraste schil 
in het mengsel van room en water
doen.

ca. 150 g suiker (naar smaak) enbij doen en
goed opkloppen. Voor het serveren
hoge glazen vullen en de rest 
van het geraspte erop verdelen.

Ijsthee «Palermo»
6 Zakjes zwarte thee in heet
1⁄2 l water    gieten en 5 minuten  

laten trekken.
2 limoenen             wassen en in schijven snijden
2 kiwi's                  schchillen en in schijven snijden.

Samen met de zwarte thee 
in een grote kan even laten trekken

2 citroenen              en 
5 grote sinaasappels in de  Solis Citruspers Pro

uitpersen
Sap met de thee en suiker naar smaak 
mengen en minstens 2 uren
koel zetten. Met ijsklontjes serveren

Koele dranken

Mojito (4 personen)
2 Limoenen halveren en met de Solis Citrus 

Pers Pro uitpersen.
4 TL poedersuikerr   door de sap roeren en verdelen 

over 4 glazen . In ieder glas een uitge-
perste limoen helft leggen

Pepermuntblad    licht pletten en erbij leggen. Met
Crushed Ice (gebroken ijsklontjesl) opvullen en 

met
6 cl witte Rum          en 
beetje Sodawater      erbij gieten en direct serveren.

Tom Collins (4 Personen)
4 Citroenen              in de  Solis Citruspers Pro

uitpersen en over 4 glazen verdelen.
In ieder glas

2 TL suiker                en
7,5 cl Dry Gin gieten en goed omroeren. Daarna
1 ijsklontje erbij doen en met
Sodawater               aanvullen. Ieder glas nochmals licht

omroeren en 
1 rrietje                                    d irect  serveren

Recepten voor uw Solis Citruspers

Summer Delight (4 Personen) Zonder alcoholl!
ieder 3 ijsklontjes     in 4 hoge glazen doen.
4 Limoenen             in de Solis Citruspers Pro

uitpersen. Het sap
over de vier glazen verdelen

ieder 2,5 cl 
aardbeisap              in ieder glas gieten. Met
Sodawate                 aanvullen. Met
aardbeien garneren en direct

serveren.

Pink Pearl (4 Personen) Zonder alcohol!
2 Grapefruits in de  Solis Citruspers Pro

uitpersen
4 ijsklontjes              breken en met
2 Spa ctiroen-
sap en
2 TL Grenadinesiroop en
1 Eiwi t                    samen met het Grapefruitsap in een

Shaker gieten. Krachtig schudden
en in 4 Cocktail-glazen verdelen.
Ieder glas met

1 Cocktail-Kers         garneren en direct serveren
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• Leest u de gebruiksaanwijzing altijd voor ingebruikname
zorgvuldig door en bewaard u deze als naslagwerk voor 
de toekomst

• Wikkel de electrisiteitssnoer voor gebruik helemaal
af.

• Gebruikt u de Solis Citruspers Pro alleen op
een droge en vlakke ondergrond

• Verwijder voor gebruik alle reclame stickers van de
Solis Citruspers Pro.

• C ontroleer of uw  Solis Citruspers Pro
correct in elkaar gezet is, voordat u de stekker in 
het stopkontakt doet of voordat u  On/Off-schakelaar 
op «ON» zet Het apparaat werkt alleen als het
correct in elkaar gezet is.

• Als het apparaat zonder toezicht is, niet gebruikt
wordt,  voor het schoonmaken, uit elkaar wilt 
halen of wil opbergen, zet de On/Off-schakelaar altijd 
op «OFF» en haal dan de stekker uit het 
stopcontact.

• Laat het electrisiteitssnoer nooit over de werkplek hangen,
met hete oppervlakken in aanraking komen of 
knopen in het snoer komen.

• Zet het apparaat niet in de buurt van hete 
gas- of elektroovens of daar waar het in aanraking
met hitte kan komen.

• Laat het apparaat niet zonder toezicht, als het, 
in gebruik is.

• Blijf altijd voorzichtig en neem de veiligheidsregels
in acht-  ga met uw handen of vingers niet in de
buurt van bewegende of roterende delen, laat het  
apparaat altijd eerst uitdraaien.

• Voorkom dat u, met uw handen of vingers in de
buurt van het pershendel-mechanisme op de achterkant
van de basissokkel komt, als de pershendel in de
omhoog geplaatse positie wordt gebracht. 

• Laat het apparaat niet bedienen door kinderen of
gehandicapte mensen. Altijd onderbegeleiding
laten bedienen.

• Kleine kinderen altijd onder toezicht houden, om 
er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat  spelen.

• Dompel de electriciteitssnoer of de basis nooit
onder water of andere vloeistoffen.

• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik
bestemd.

• Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het 
bedoeldt is. Gebruik het niet in 
rijdende voertuigen  of varende boten.
.

• Gebruik altijd een geaard stopcontact, zodat
bij eventuele storingen door  electrische apparaten
uw veiligheid gewaarborgd is..

• Alle onderhoud en reparaties, met uitzondering van het 
reinigen, moet worden uitgevoerd door een erkend 
Solis Servicecenter.

•  Volg de onderhoud en reinigings aanwijzingen, zoals
omschreven in gebruiksaanwijzing precies op.

• Controleert u het  snoer, stekker en het apparaat regel-
matig op eventuele beschadigingen. Bij het vaststellen van 
beschadigingen, stopt u direct met het gebruik en biedt
u het complete apparaat direct aan bij uw SOLIS Dealer
Of direct sturen aan SOLIS Technische DIenst, om het 
na te laten kijken, repareren en/of te vervangen.

De Solis Citruspers Pro leren kennenDe veiligheid staat bij SOLIS op de eerste plaats

Wij van Solis zijn zeer veiligheidsbewust en behouden bij de constructie en motage van onze produkten, steeds de veilgheid van onze klanten in het oog. Wij willen u echter 
erop wijzen dat  altijd voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van electrische apparaten. Volgt u hierbij aub de volgende veiligheidsmaatregelen. 

Belangrijke veiligheidsmaatregelen tijdens het gebruik van uw Solis Citruspers Pro
Pershendel

Het gepatenteerde persmechanisme zorgt dat
de vruchtkap recht op de vrucht komt voor 

een lichte bediening van het persen 

2 RVS zeven (vaatwasser geschikt)
De zeef laat de sap door en houdt de pitten en

het vruchtvlees vast, als u meer vruchtvlees
kiest u voor de grove zeef.

Inductie motor
Start automatisch als u de pershendel

naar beneden drukt

On/Off-Schakelaar

Kabelgoot
Het electriciteitssnoer kunt u onder de voet

oprollen (niet afgebeeld).

Soft-Grip
Maakt het persen licht

Vruchtkap (vaatwasser geschikt)
Makkelijk afneembaar voor reinigingen

Stofkap
Voor stofvrij opbergen

(geen afbeelding)

Perskegel
Speciaal gevormde RVS perskegel 
(vaatwasser geschikt) Verkrijgt een extra grote
hoeveelheid sap uit alle citrusvruchten.

Sapschaal (vaatwasser geschikt)
Vangt de sap op voordat dit door de 
sapuitloop gaat.

Sapuitloop
L
stop.
Kan volledig geopend worden, met druppel-

LET OP,de citruspers werkt alleen als het goed samengesteld is
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Mogelijk probleem  Eenvoudige-oplossing

Apparaat doet niets                                                          Schakelaar niet op '' ON '

Hendel niet naar beneden gezet

Perskegel of kap is niet goed geplaatst
Controleer of de zeef goed geplaatst is 

De basis is heet            Het is normaal dat de basis warm wordt, als het apparaat langdurig in bedrijf is. 

Het apparaat schakeld zich tijdens gebruik uit      Om  een lange levensduur te garanderen is de Solis Citruspers Pro met een oververhittingssensor uitgerust.
Als u een grote hoeveelheid sap in een korte tijd wint kan de sensor geactiveerd worden, om beschadiging aan
de motor te voorkomen.  De sensor schakelt zichzelf naar 3 a 4 uur uit, als het apparaat volledig afgekoeld is.

1918

Probleem-analyse

Informatie over de voedingsstoffen in sap

Verse vruchtensappen zijn niet alleen lekker maar heel gezond, wat het drinken ervan
zeer aangenaam maken.

95% Van de vitaminen bevindt zich in de sap van de vrucht. Verse sappen zijn een
toegankelijke bron van vitaminen en mineralen. Wordt snel opgenomen in de 
bloedbaan en daardoor snel door het lichaam opgenomen voor energie

Citrussap heeft een hoog vitamine C gehalte en is zeer effectief tegen verkoudheid
en griep.

Om vitamine afbraak te voorkomen, moeten versgeperste vruchtensappen direct na
bereiding genuttigd worden.

Tips voor het thema sap

Inkoop en bewaren van vruchte en groente

• Gebruik altijd verse produkten

• Kies altijd vruchten met onbeschadige gladde schil

• Valencia sinaasappelen zijn ideaal.

• K ies middelgrote grapefruits, citroenen, limoenen en sinaasappels

• Andere citrusvruchten zoals manderijen, pomelos en clementienen brengen weinig
sap op.

• Citrusvruchten kunt u het beste bij kamertemperatuur en droog bewaren.

• Meer sap wint u bij vruchten die op kamertemperatuur bewaard zijn.
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Mogelijk probleem gnissolpo-egiduovneE 
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Controleer of de zeef goed geplaatst is 

De basis is heet Het is normaal dat de basis warm wordt, als het apparaat langdurig in bedrijf is. 

Het apparaat schakeld zich tijdens gebruik uit Om een lange levensduur te garanderen is de Solis Citruspers Pro met een oververhittingssensor uitgerust.
Als u een grote hoeveelheid sap in een korte tijd wint kan de sensor geactiveerd worden, om beschadiging aan
de motor te voorkomen.  De sensor schakelt zichzelf naar 3 a 4 uur uit, als het apparaat volledig afgekoeld is.

1918

Probleem-analyse

Informatie over de voedingsstoffen in sap

Verse vruchtensappen zijn niet alleen lekker maar heel gezond, wat het drinken ervan
zeer aangenaam maken.

95% Van de vitaminen bevindt zich in de sap van de vrucht. Verse sappen zijn een
toegankelijke bron van vitaminen en mineralen. Wordt snel opgenomen in de 
bloedbaan en daardoor snel door het lichaam opgenomen voor energie

Citrussap heeft een hoog vitamine C gehalte en is zeer effectief tegen verkoudheid
en griep.

Om vitamine afbraak te voorkomen, moeten versgeperste vruchtensappen direct na
bereiding genuttigd worden.

Tips voor het thema sap

Inkoop en bewaren van vruchte en groente

• Gebruik altijd verse produkten

• Kies altijd vruchten met onbeschadige gladde schil

• Valencia sinaasappelen zijn ideaal.

• K ies middelgrote grapefruits, citroenen, limoenen en sinaasappels

• Andere citrusvruchten zoals manderijen, pomelos en clementienen brengen weinig
sap op.

• Citrusvruchten kunt u het beste bij kamertemperatuur en droog bewaren.

• Meer sap wint u bij vruchten die op kamertemperatuur bewaard zijn.
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• Leest u de gebruiksaanwijzing altijd voor ingebruikname
zorgvuldig door en bewaard u deze als naslagwerk voor 
de toekomst

• Wikkel de electrisiteitssnoer voor gebruik helemaal
af.

• Gebruikt u de Solis Citruspers Pro alleen op
een droge en vlakke ondergrond

• Verwijder voor gebruik alle reclame stickers van de
Solis Citruspers Pro.

• C ontroleer of uw  Solis Citruspers Pro
correct in elkaar gezet is, voordat u de stekker in 
het stopkontakt doet of voordat u  On/Off-schakelaar 
op «ON» zet Het apparaat werkt alleen als het
correct in elkaar gezet is.

• Als het apparaat zonder toezicht is, niet gebruikt
wordt, voor het schoonmaken, uit elkaar wilt 
halen of wil opbergen, zet de On/Off-schakelaar altijd 
op «OFF» en haal dan de stekker uit het 
stopcontact.

• Laat het electrisiteitssnoer nooit over de werkplek hangen,
met hete oppervlakken in aanraking komen of 
knopen in het snoer komen.

• Zet het apparaat niet in de buurt van hete 
gas- of elektroovens of daar waar het in aanraking
met hitte kan komen.

• Laat het apparaat niet zonder toezicht, als het,
in gebruik is.

• Blijf altijd voorzichtig en neem de veiligheidsregels
in acht-  ga met uw handen of vingers niet in de
buurt van bewegende of roterende delen, laat het
apparaat altijd eerst uitdraaien.

• Voorkom dat u, met uw handen of vingers in de
buurt van het pershendel-mechanisme op de achterkant
van de basissokkel komt, als de pershendel in de
omhoog geplaatse positie wordt gebracht. 

• Laat het apparaat niet bedienen door kinderen of
gehandicapte mensen. Altijd onderbegeleiding
laten bedienen.

• Kleine kinderen altijd onder toezicht houden, om
er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat  spelen.

• Dompel de electriciteitssnoer of de basis nooit
onder water of andere vloeistoffen.

• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik
bestemd.

• Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het 
bedoeldt is. Gebruik het niet in 
rijdende voertuigen  of varende boten.
.

• Gebruik altijd een geaard stopcontact, zodat
bij eventuele storingen door  electrische apparaten
uw veiligheid gewaarborgd is..

• Alle onderhoud en reparaties, met uitzondering van het 
reinigen, moet worden uitgevoerd door een erkend 
Solis Servicecenter.

•  Volg de onderhoud en reinigings aanwijzingen, zoals
omschreven in gebruiksaanwijzing precies op.

• Controleert u het  snoer, stekker en het apparaat regel-
matig op eventuele beschadigingen. Bij het vaststellen van 
beschadigingen, stopt u direct met het gebruik en biedt
u het complete apparaat direct aan bij uw SOLIS Dealer
Of direct sturen aan SOLIS Technische DIenst, om het 
na te laten kijken, repareren en/of te vervangen.

De Solis Citruspers Pro leren kennenDe veiligheid staat bij SOLIS op de eerste plaats

Wij van Solis zijn zeer veiligheidsbewust en behouden bij de constructie en motage van onze produkten, steeds de veilgheid van onze klanten in het oog. Wij willen u echter 
erop wijzen dat  altijd voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van electrische apparaten. Volgt u hierbij aub de volgende veiligheidsmaatregelen. 

Belangrijke veiligheidsmaatregelen tijdens het gebruik van uw Solis Citruspers Pro
Pershendel

Het gepatenteerde persmechanisme zorgt dat
de vruchtkap recht op de vrucht komt voor 

een lichte bediening van het persen 

2 RVS zeven (vaatwasser geschikt)
De zeef laat de sap door en houdt de pitten en

het vruchtvlees vast, als u meer vruchtvlees
kiest u voor de grove zeef.

Inductie motor
Start automatisch als u de pershendel

naar beneden drukt

On/Off-Schakelaar

Kabelgoot
Het electriciteitssnoer kunt u onder de voet

oprollen (niet afgebeeld).

Soft-Grip
Maakt het persen licht

Vruchtkap (vaatwasser geschikt)
Makkelijk afneembaar voor reinigingen

Stofkap
Voor stofvrij opbergen

(geen afbeelding)

Perskegel
Speciaal gevormde RVS perskegel 
(vaatwasser geschikt) Verkrijgt een extra grote
hoeveelheid sap uit alle citrusvruchten.

Sapschaal (vaatwasser geschikt)
Vangt de sap op voordat dit door de 
sapuitloop gaat.

Sapuitloop

stop.
Kan volledig geopend worden, met druppel-

LET OP, de citruspers werkt alleen als het 
goed samengesteld is.
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Zo zet u de Solis Citruspers Pro in elkaar

Stap 1
Til de pershendel omhoog totdat deze volledig geopend
is.

Stap 2
Zet nu de sapschaal op de basis. De sapuitloop moet
in de halfronde uitsparing valllen aan de voorkant van 
de basis

Stap 3
Zet nu de gewenste zeef (fijn of grof) in de sapschaal.
Gebruikt u de grove zeef krijgt u meer vruchtvlees in uw
sap, voor minder vruchtvlees kiest u voor de fijne zeef.

Stap 4
Zet nu de perskegel op het aandrijfpunt en druk deze 
licht aan om de perskegel te laten indalen.

Stap 5
Zet nu de perskap aan de onderzijde van de pershendel
in de hiervoor bedoelde uitsparing.
Houdt de  pershendel vast en druk de perskap naar
boven en naar achter, totdat de deze vast klikt.
LET  OP: De perskap heeft een vergrendeling en kan,
maar in 1 richting vergrendeld worden.
 

Stap 6
Controleer of de sapuitloop met druppelstop naar beneden
gericht staat in de gietpositie.

Stap 7
Zet een glas of kan met voldoende capaciteit onder de 
sapuitloop.
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Reiniging en onderhoud

Reiniging

• Zet altijd de ON/OFF schakelaar op OFF 
 haal de stekker uit het stopcontact als u de citruspers
in elkaar gaat zetten of uit elkaar haalt om te reiningen

• Volgt de aanwijzingen op voor het reinigen van de
vlakken, welke in aanraking komen met levensmiddelen:

1. Voor moeiteloos reinigen- spoel alle losse 
delen direct met warm water af en het vruchtvlees
te verwijderen. Laat alle delen goed drogen voordat u 
het apparaat weer in elkaar zet.

2. Voor een grondige reiniging- nadat u het apparaat 
uit elkaar heeft gehaald kunt u de losse onderdelen
in een heet sopje afwassen of in de bovenste korf-
van de vaatwasser plaatsen.
De basis kunt u met een vochtige doek reinigen.
Laat alle delen goed drogen voodat  u het apparaat
weer in elkaar zet.

• Zet de Solis Citruspers Pro altijd rechtop weg,   
 in een droge, koele ruimte.
Leg geen voorwerpen op het apparaat

LET U AUB OP:
Laat nooit de RVS onderdelen in bleekmiddel weken

Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen

• Gebruik nooit schuurmiddelen!

LET U AUB OP:
Reinig of was altijd alle afneembare onderdelen
direct na gebruik af. Opgedroogd en aangekoekt
vruchtvlees laat zich moeilijk verwijderen.
V ruchtvlees kan ook verkleuringen op het appraraat,
achterlaten. 
Dit kunt u verwijderen met onverdunt afwasmiddel
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Zo zet u de Solis Citruspers Pro in elkaar

Stap 1
Til de pershendel omhoog totdat deze volledig geopend
is.

Stap 2
Zet nu de sapschaal op de basis. De sapuitloop moet
in de halfronde uitsparing valllen aan de voorkant van 
de basis

Stap 3
Zet nu de gewenste zeef (fijn of grof) in de sapschaal.
Gebruikt u de grove zeef krijgt u meer vruchtvlees in uw
sap, voor minder vruchtvlees kiest u voor de fijne zeef.

Stap 4
Zet nu de perskegel op het aandrijfpunt en druk deze 
licht aan om de perskegel te laten indalen.

Stap 5
Zet nu de perskap aan de onderzijde van de pershendel
in de hiervoor bedoelde uitsparing.
Houdt de  pershendel vast en druk de perskap naar
boven en naar achter, totdat de deze vast klikt.
LET  OP: De perskap heeft een vergrendeling en kan,
maar in 1 richting vergrendeld worden.
 

Stap 6
Controleer of de sapuitloop met druppelstop naar beneden
gericht staat in de gietpositie.

Stap 7
Zet een glas of kan met voldoende capaciteit onder de 
sapuitloop.
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Zo bedient u de Solis Citruspers Pro

Bediening
Stap 1
Controleer of de SOLIS citruspers pro correct 
in elkaar gezet is en u een glas of kan onder de sapuitloop
geplaatst heeft voordat u begint

Stap 2
Snijd de citrusvrucht in 2 helften (zoals afbeelding
boven)  zodat u zoveel mogelijk sap verkijgt. 

Belangrijk: Somige vruchten zoals citroenen hebben 
kapjes als uiteinde, deze kunt u beter afsnijden om
een beter contact te maken.

Stap 3
Steek de stekker in een 230V stopcontact en schakel
dan de  On/Off-Schakelaar op «ON».

BDA_CitrusPressPro.qxd  13.01.2005  10:07 Uhr  Seite 10

1514

Stap 4
Til het geheel (zeef, perskogel en perskap) van de 
basis
Volg de aanbevolen reiningings aanwijzingen.

Opbergen
Bescherm het apparaat door de stof/beschermkap 
te plaatsen.

Stap 1
Schakel de Solis Citruspers Pro On/Off-
schakelaar op «OFF» en haal de stekker eruit

Stap 2
Sluit de uitloop door de druppelstop omhoog te zetten

Stap 3
Haal de hendel naar beneden, druk op (EJECT)
en laat de perskap op de perskegel vallen.

Zo haalt u de Solis Citruspers Pro uit elkaar
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Stap 1
Schakel de Solis Citruspers Pro On/Off-
schakelaar op «OFF» en haal de stekker eruit

Stap 2
Sluit de uitloop door de druppelstop omhoog te zetten

Stap 3
Haal de hendel naar beneden, druk op (EJECT)
en laat de perskap op de perskegel vallen.

Zo haalt u de Solis Citruspers Pro uit elkaar
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Zo bedient u de Solis Citruspers Pro

Stap 1
Controleer of de SOLIS citruspers pro correct 
in elkaar gezet is en u een glas of kan onder de sapuitloop
geplaatst heeft voordat u begint

Stap 2
Snijd de citrusvrucht in 2 helften (zoals afbeelding
boven)  zodat u zoveel mogelijk sap verkijgt.

Belangrijk: Somige vruchten zoals citroenen hebben 
kapjes als uiteinde, deze kunt u beter afsnijden om
een beter contact te maken.

Stap 3
Steek de stekker in een 230V stopcontact en schakel
dan de  On/Off-Schakelaar op «ON».

Aanwijzing: Het apparaat is ingeschakeld waneer 
de aan/uit schakelaar op ON staat. In deze stand is de 
rode rand op de schakellaar zichtbaar.
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Stap 7
Haal de uitgeperste vrucht van de perskegel  en indien nodig het
teveel aan vruchtvlees en de pitten uit de zeef.
Herhaal stap 4 -7, totdat u genoeg sap gewonnen heeft.

Stap 4
Leg nu de vrucht op de perskegel (zie afbeelding)
en druk de vrucht licht aan.

Stap 5
Pak de Soft-grip hendel en laat deze langzaam zakken
Druk de hendel naar beneden totdat de kap contact 
maakt met de schil van de vrucht. De motor start 
automatisch en de perskegel begint te draaien.
Het sap wordt nu uit de vrucht geperst en loopt door de
sapschaal via de uitloop in het glas zonder dat de pitten
en vruchtvlees worden doorgelaten.

Stap 6
De Solis Citruspers Pro perst zeer snel, zodat
iedere vrucht in enkele seconde uitgeperst is.
Om de motor te stoppen tilt u de hendel weer omhoog
en naar achteren, totdat deze compleet geopend is.

BELANGRIJK

De RVS zeef moet geleegd worden als deze
vol met vruchtvlees en pitten zit.
U kunt dit tijdens de voortgang doen, zet de 
On/Off schakelaar op Off en til de hendel 
naar boven. Reinig de zeef en de perskegel
voordat u weer verder gaat.

Let op dat de zeef niet overvol raakt,
dit kan de storingen en beschadigingen
aan het apparaat veroorzaken
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