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 Betjeningsvejledning til Appelsinpresser  
 
FØR 

Placer rullebordet, hvor appelsinpresseren ønskes placeret under arrangementet. Husk rullebordet ikke må 
køres på grus etc. 
 
Placere herefter appelsinpresseren ned i hullet i bordet. Køleskabet placeres ved siden af 
appelsinpressen, og kan nu fyldes med appelsiner. Venligst tag appelsiner ud af evt. net, 

inden de placeres i køleskabet. 
 
Tilslut køleskab og appelsinpresser til almindelig el. Køleskabet er indstillet til at køle 
mellem 2-5 grader, som er den ideelle temperatur for appelsiner. Lyset i køleskabet 
tændes bag på køleskabet.  
 
Tjek, at skraldespanden er på plads under hullet indeni rullebordet, inden du opstarter maskinen. 
 
Placer også et krus, glas eller anden beholder under ”tuden” på appelsinpresseren. 
 
UNDER 

Fjern klistermærker fra appelsinerne, således de ikke kommer med i presseren. 

 
Øverst på appelsinpresseren, hældes appelsinerne i. Appelsinerne må max. være 80 mm i diameter. Der 
kan max. være 6 stk. appelsiner i indføringstragten.  
 
Tænd appelsinpresseren på maskinens bagside. En rød lampe vil lyse, og en blæser vil gå i gang.  
 
Ved alm. drift 
For start af produktion - tryk på ”start”-knappen foran på maskinen. Herefter vil der presses 4 appelsiner 
igennem.   
 
Saften kommer ud af tuden i fronten af maskinen. Appelsinpresseren stopper med at producere 
appelsinjuice, når de 4 appelsiner er kørt igen. Appelsinresterne leder maskinen nedenunder i den 
skraldespand der er placeret indeni rullebordet. 
 
Kontroller løbende om skraldespanden nedenunder er fuld, foretag da tømning.  
 
Tag ikke det transparente låg af under produktion, så stopper maskinen.  
 
Ved kontinuerlig drift 
Ønsker du, at maskinen hele tiden skal presse appelsiner, skal du trykke "on" på knappen på siden af 
maskinen. 
 
For start af produktion - tryk på ”start”-knappen foran på maskinen. Herefter vil der presses 4 appelsiner 
igennem. Maskinen vil så hele tiden trække appelsiner ned fra indføringstragten til presning. Da vores 
maskine, som nævnt, kun har plads til ca. 6 appelsiner i indføringstragten, vil kontinuerlig drift forudsætte 
bemanding af maskinen. Appelsinresterne leder maskinen nedenunder i den skraldespand, der er placeret 
indeni rullebordet. 
 



 

Dyngbyvej 12, 8300 Odder 
Tlf.: 40 17 58 52 

 Mail: udlejning@kolemanden.dk 
 CVR nr. 34 89 28 06 

Kontroller løbende om skraldespanden nedenunder er fuld, foretag da tømning. Husk at slukke den 
kontinuerlige drift af appelsinpresseren under tømning af skraldespanden. Bemærk, at maskinen vil køre 
yderligere 15 sekunder, inden den stopper.   
Tag ikke det transparente låg af under produktion, så stopper maskinen.  
 
EFTER 

Sluk for den kontinuerlige drift på siden af maskinen, hvis denne indstilling er valg - bemærk, at maskinen 
vil køre yderligere 15 sekunder, inden den stopper. 
 
Sluk maskinen helt bag på. 
 
Appelsinpresseren tømmes for resterende indhold, og rengøres med sæbevand udenpå. Aftørres og 
eftertørres. Bordet rengøres med sæbevand og eftertørres. Husk undersiden af bordet også, og særligt 
omkring "hullet". Affaldsspanden tømmes og rengøres med sæbevand. Køleskabet aftørres med fugtig klud 
og eftertørres. Tillige skal plastkanderne rengøres. Disse må godt rengøres i opvaskemaskine. 
 
INFO 
Appelsinpresseren kan/må ikke stå på anden bordflade end på det bord der medfølger. Det er 
specialbygget til formålet. Bord – B: 50 cm. x D: 90 cm. x H: 72 cm. Appelsinpresser – H: 76 cm. Drypbakke 
på appelsinpresser fylder lidt udover kanten af bordet. Køleskab – B: 41 cm. x D: 40 cm. x H: 73,50 cm.  
Appelsinpresseren vejer 23 kg. / Køleskabet vejer 20 kg. / Bordet vejer 33 kg.  
EL:  Maskinen bruger 230V og køleskabet bruger 230V -76W. Brug aldrig en forlængerledning, der er 
tyndere end appelsinpresserens ledning, da dette højest sandsynligt vil nedsætte produktionshastigheden. 
 
VED PROBLEMER 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 
 
SPØRGSMÅL 

Hvor lang tid tager det før appelsinpresseren er klar? Det tager ca. 1 minutter at presse appelsiner nok til 
det første glas læskende appelsinjuice. 
 
Må jeg putte andet end appelsiner i appelsinpresseren? Nej, der må kun bruges appelsiner i den passende 
størrelse.  
 
Kan overskydende appelsinjuice bruges næste dag? Ja, tap resterende appelsinjuice i kander og stil dem på 
køl, så er der frisk juice til dagen derpå. 
 
FEJLFINDING 

Maskinen vil ikke starte? Tjek den er korrekt tilsluttet til elnettet (undgå forlængerledninger), og tjek tillige 
om det transparente låg er sat ordentligt på – er det ikke det – vil maskinen ikke starte.  
 
Appelsinpresseren vil ikke presse flere appelsiner? Tjek i første omgang om skraldespanden under bordet er 
fyldt op. Maskinen stopper automatisk, når den ikke kan komme af med skrællerne. Tjek også om låget er 
sat ordentligt på. Genstart herefter maskinen ved at trykke på startknappen. 
 
Appelsinerne bliver ikke skåret ordentligt over eller slet ikke? Hvis appelsinerne er for små kan de ryge forbi 
kniven, og de kan sætte sig fast i knivsbladsområdet – løft låget og fjern appelsinen, men vær forsigtig 
omkring knivsbladet. Brug kun appelsiner i korrekt størrelse. Genstart maskine. 
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