
Vážený zákazník
ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne
a efektívne používať dôkladne si prosím  prečítajte tento návod na použitie.

Szanowny kliencie!
Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej

instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać nowego produktu.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně
a efektivně používat, důkladně si, prosím,  přečtěte tento návod na použití.

         Návod na obsluhu/Záruka

Návod k obsluze/Záruka
Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna
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Automatický odšťavovač / Automatický odšťavovač
Automatyczna sokowirówka
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Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred uvedením tohoto prístroje do prevádzky si prosím dôkladne

prečítajte tento  návod na použitie!
• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný

bloček a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
• Prístroj je určený výhradne pre súkromné a nie pre profesíjne

používanie.
• Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate,

čistíte, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha.
Vopred prístroj vypnite. Zástrčkuvytiahnite zo siete uchopením zástrčky,
nikdy nie ťahom za sieťovú šnúru.

• Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým
prúdom,nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým spotrebičom.
Zvoľte také umiestnenie vášho spotrebiča, aby bol mimo dosahu detí.
Nezabudnite pri tom na  to, že spotrebič možno stiahnuť aj za

   voľne prístupnú sieťovú šnúru.
• Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotný spotrebič. Pri

výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať.
• Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom spotrebiči, opravu zverte

odborníkom.
• Poškodenú sieťovú šnúru môže vymeniť len servisný technik alebo

podobne kvalifikovaná osoba a táto môže byť nahradená len zhodným
tipom sieťovej šnúry, aby sa tak zabránilo vzniku možného
nebezpečenstva.

• Nevystavujte spotrebič ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu
slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými
predmetmi ani podobným účinkom.

• Používajte spotrebič len s pôvodným príslušenstvom.
• Nepoužívajte prístroj vonku.
• Prístroj sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo

inou tekutinou alebo byť do nich ponorený. Nepoužívajte prístroj, ak
máte vlhké alebo mokré ruky.

• Ak spotrebič navlhol alebo je mokrý, odpojte okamžite sieťovú šnúru od
elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

• Používajte prístroj výhradne len pre stanovený účel.
• Nepoužívajte odšťavovač, ak je poškodené otočné sitko.
• Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s

obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami,
prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod
dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia
osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.



3

SK

Technické údaje
Napájanie: 230 V/50 Hz
Príkon: 450 W

Zobrazenie ovládacích prvkov
1. Prípravok pre pritláčanie 5. Plniaci otvor
    zpracovávanej suroviny 6. Spona
2. Ochraný kryt               7. Nádoba pre zachytávanie šťavy
3. Spodný kyt        8. Vypínač
4. Blok motora

Uvedenie do prevádzky
1.Nasaďte spodný kyt na teleso odšťavovača.
2.Nasaďte sito odstredivky na hnacie koleso tak aby s ním bolo možné

volne dookola otáčať. ( Pozor sito je ostré!)
3.Nasaďte ochranný kryt a zabezpečte ho sponami.
4.Nakrájajte ovocie, ktoré má byť použité na výrobu šťavy na prúžky.
5.Uistite sa, že vypínač je v polohe “0“ vypnuté.
6.Pripojte prístroj k elektrickej zásuvke s napätím 230V/50Hz.
7.Vložte ovocie do plniaceho otvoru a po zapnutí prístroja ho pritláčajte

vždy len pomocou prípravku na pritláčanie zpracovávanej suroviny.
8.Šťava teraz vyteká do nádoby pre zachytávanie šťavy a dužina sa

zhromažďuje v telese odšťavovača.
9.Sledujte množstvo odpadu so spracovanej suroviny, ktorá sa

zhromažďuje v kryte 2 a včas ho vyberte. Taktiež množstvo štavy v
nadobe 7.

Poznámka: Pri ovocí (napr. jablká) sa dopoučuje zbavit šupky
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Čistenie

• Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a
nechajte ho vychladnúť.

• K čisteniu zariadenia používajte len mierne navlhčenú utierku.
• Nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné čistiace prostriedky.
• Vrchný kryt, sitko a nádobku s odpadkami ovocia umyte pod tečúcou

vodou.

Tento spotrebič vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre
odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bol zostavený podľa najnovších
predpisov bezpečnostnej techniky. Vyhradzujeme si právo na technické
zmeny!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení − Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a
likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí
negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a
k zlepšeniu životného prostredia.
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom
odpade aElektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej

odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu aElektroníckého vybavenia.

Špeciálne bezpečnostné pokyny
• Nemanipulujte so žiadnymi bezpečnostnými spínačmi.
• Neskladajte kryt počas prevádzky prístroja.
• Pri manipulácii so sitom odstredivky buďte opatrný. Sito je

ostré.
• Prístroj môžete zapnúť len vtedy ak je nasadený prípravok

pre zatláčanie spracovávanej suroviny.
• Nepoužívajte spotebič, ak je poškodené otočné sitko.


