
 
 

 

 

 

 

ODSŤAVOVAČ NA OVOCIE A ZELENINU 
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INŠTRUKCIE 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt niekomu 

inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku. 

Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte 

agresívne čistiace prostriedky alebo bielidlá. 

 

ÚČEL POUŽITIA 

Tento produkt s dvomi stupňami nastavenia rýchlosti  je vyrobený na 

odšťavovanie čerstvého ovocia a zeleniny v domácich podmienkach.  

 

Len na domáce a komerčné použitie! 

SK 
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Má veľký otvor na plnenie a obrazovku z nehrdzavejúcej ocele. Vždy 

používajte odšťavovač len na to, na čo je vyrobený. Výrobca 

nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedbanlivým používaním.  

Všetky úpravy, ktoré vykoná zákazník na zariadení môžu mať negatívny 

dopad na bezpečnosť zariadenia a rušia záruku. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Model DBES001 

Napätie 220-240V 

Frekvencia 50Hz 

Max. výkon 1100W 

Rýchlosť otáčok 20 000rpm 

Bezpečnostná trieda II 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

- Nepoužívajte zariadenie ak je zásuvka, prívodný kábel alebo 

ostatné časti zariadenia poškodené. Ak je hlavný prívodový kábel 

poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom, alebo 

osobou, ktorá ma na to kvalifikáciu. Nesnažte sa opraviť 

zariadenie sami.  

- Nezapájajte ani nevypájajte zariadenie s mokrými rukami. 

- Pri vypájaní zariadenia z elektrického prúdu, neťahajte za kábel, 

ale za zásuvku.  

- Dbajte na to, aby hlavný kábel nebol vystavený tlaku, pokrútený, 

zlomený a pod.  Nevystavujte kábel extrémnym teplotám. 

- Používanie tohto zariadenia deťmi a osobami s mentálnym 

postihnutím, nie je vhodné. 

- Deti by mali byť poučené, že zariadenie nie je hračka. 
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- Neponárajte motor zariadenia ani kábel do vody alebo inej 

tekutiny.  

- Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.  

- Nepoužívajte vaše prsty, alebo kuchynské náradie na zatlačenie 

ingrediencií do odšťavovača. Použite priložené ubíjadlo.  

- Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí zariadenia  pokiaľ sa samy 

úplne nezastavia,  

- Zariadenie musí byť vypnuté a vypojené zo zásuvky, ak chcete 

odnímať niektoré časti, alebo čistiť zariadenie. 

- Zaobchádzajte opatrne so súčasťami, ktoré obsahujú ostré časti.  

- Zariadenie nie je vhodné na nepretržité použitie,  

Vždy odšťavujte tak 1 minútu a následne nechajte zariadenie 

vychladnúť.  

- Umiestnite zariadenie vždy na rovný a stabilný povrch 

- Neumiestňujte zariadenie blízko priameho ohňa, napr. pri 

plynový sporák. 

- Vždy po použití ihneď umyte. 
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1 – Ubíjadlo 

2 – Horný uzáver/ Kryt 

3 – Sito na odšťavovanie 

4 – Stredový krúžok 

5 – Výlevka 

6 – Koliesko motora 

7 – Veko 

8 – Nádoba na šťavu 

9 – Pohonná jednotka 

10 – Svorka 

11 – Otočný spínač 

12 – Napájací kábel so zástrčkou 

13 – Nádoba na dužinu 

14 – Bezpečnostný spínač 

 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase skladovanie bez použitia, 

umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Dajte 

pozor, aby ste sa nezranili o ostré časti.  

Montáž pred použitím 

Položte motorovú časť na rovný povrch, napr.kuchynskú linku a uistite 

sa, že stojí pevne. 
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Spínač spotrebiča je v polohe „0“. 

Umiestnite stredový krúžok s  výlevkou na motorovú časť tak, aby 

výlevka zapadala do štrbiny na boku motora 

Umiestnite horný kryt na odšťavovač a uistite sa, že správne zapadol. 

 

Otočte uzamykacím mechanizmom, budete počuť kliknutie.  

 

 

Umiestnite nádobu na dužinu zo zadnej strany zariadenia. 



 

Jurhan.com | Jurhan.cz 
7 

 

 

 

Umiestnite nádobu na šťavu pod výlevku a následne nasaďte vrchnák 

na nádobu na šťavu tak aby výlevka zapadla dovnútra vrchnáka. 

 

Pripojte odšťavovač do zásuvky.  

Teraz je zariadenie pripravené na použitie.  
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Príprava ovocia a zeleniny na odšťavovanie  

•  Ovocie a zeleninu pred odšťavovaním vždy dôkladne umyte. 

• Pred použitím spotrebiča nie je potrebné odstraňovať semienká, 

kôstky alebo tenké šupky. 

• Ovocie s hrubou šupkou, ako sú pomaranče a citróny, je potrebné 

pred odšťavovaním olúpať. Je obzvlášť dôležité odstrániť všetku kôru, 

pretože aj malé množstvo kôry môže dodať šťave nepríjemnú, horkú 

príchuť. 

• Je tiež potrebné odstrániť veľké kôstky (ako sú kôstky sliviek a 

marhúľ), aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Veľké ovocie a zelenina 

by sa mali nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do lievika. 

 

POUŽITIE 

Tip: 

Ak zatláčate ovocie a zeleninu zvrchu ubíjadlom, vytvárajte len malý 

a pomalý tlak, aby ste vytvorili čo najviac šťavy. Príliš veľký tlak môže 

spôsobiť zastavenie a poškodenie odšťavovača. Nízky počet otáčok 

zaisťuje vysokú kvalitu šťavy. Čím menej kyslíka sa do džúsu dostáva, 

tým je šťava zdravšia. Okrem toho vzniká menej tepla. Z tohto dôvodu 

odporúčame použiť pomalý chod pri ovocí s vysokým podielom šťavy. 

Spotrebič zapnite otočením vypínača do polohy „1“ (nízka rýchlosť) 

alebo do polohy „2“ (vysokárýchlosť). Nízka rýchlosť je vhodná na 

odšťavovanie mäkkého ovocia a zeleniny. Nastavenie vysokej rýchlosti 

je vhodné na odšťavovanie tvrdšieho ovocia a zeleniny. 
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Poloha „P“: okamžité, rýchle otáčky-pulzná funkcia. Otočte spínač 

proti smeru hodinových ručičiek do polohy P. pri používaní tejto 

funkcie  podržte spínač v tejto polohe. 

Vybrané ovocie a/alebo zeleninu vkladajte do spotrebiča cez lievik po 

troškách a pomocou ubíjadla ich zatlačte nadol. 

Dlhá zelenina, ako je mrkva, by sa mala vkladať do lievika ako prvá..  

Zastavte odšťavovač a až potom z neho vyberte ubíjadlo aby ste 

predišli vyšplechnutiu šťavy von z odšťavovača. Sledujte stav zbernej 

nádoby na dužinu zastavte odšťavovanie skôr, ako sa nádoba úplne 

naplní. Pred zložením veka vždy vypnite napájanie otočením tlačidla 

zapnutia/vypnutia do polohy „0“. 

TIP:  

• Ak pred použitím spotrebiča vložíte do zbernej nádoby na dužinu 

plastové vrecko, bude čistenie spotrebiča jednoduchšie. 

Používajte čerstvé ovocie a zeleninu – obsahujú najviac šťavy. 

Vhodným ovocím na odšťavovanie je ananás, jablká, uhorky, zeler, 

mrkva, špenát, melóny, paradajky a väčšina citrusových plodov. 

• Rôzne odrody jabĺk poskytujú šťavu s rôznymi príchuťami, aby ste si 

našli svoju obľúbenú. 

• Zelenú listovú zeleninu, ako je kapusta a špenát, môžete odšťaviť. 

Pred vložením do lievika zrolujte listy do valcov vhodnej veľkosti. 

• Vláknité ovocie a zelenina, ako aj tie s veľmi pevnou dužinou, ako sú 

banány, mango, papája a avokádo, nie sú vhodné na odšťavovanie, 

pretože výsledkom je často roztlačené ovocie namiesto šťavy. 
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• Všetky druhy šťavy by sa mali konzumovať hneď po odšťavení, 

pretože čerstvá šťava rýchlo stráca dôležité živiny, keď je vystavená 

kyslíku. Chuť môže byť tiež ovplyvnená. 

• Čistá jablková šťava na vzduchu rýchlo zhnedne. Aby ste zabránili 

zafarbeniu, podávajte jablkový džús ihneď po odšťavení, alebo pridajte 

trochu citrónovej šťavy.  

• Pamätajte, že dužinu z ovocia môžete použiť do koláčov, 

zeleninových lasagní, muffinov atď. 

 

Bezpečnostné prvky 

Zariadenie má 2 bezpečnostné mechanizmy. 

Odšťavovač je možné zapnúť iba vtedy, ak sú kryt a zaisťovacie rameno 

správne nainštalované. Ak kryt alebo svorka nie sú správne 

nainštalované, bezpečnostný mechanizmus zariadenie zastaví. 

Odšťavovač sa vypne pri dosiahnutí teploty 110 °C. Ak používate 

odšťavovač dlhšie ako 3 minúty v kuse, ak na odstredivé sito príliš 

zatlačíte, alebo ak sú otvory na spodnej strane zariadenia zablokované, 

aktivuje sa funkcia ochrany proti prehriatiu. 

 

Čistenie a skladovanie 

ZARIADENIE OČISTITE IHNEĎ PO POUŽITÍ! Zaschnutá ovocná šťava 

a ovocná dužina idú veľmi ťažko odstrániť, zatiaľ čo predtým ju možno 

ľahko opláchnuť čistou vodou.  

• Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie 

vychladnúť. 
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• Motorovú časť vyčistite mierne navlhčenou handričkou a v prípade 

potreby trochou čistiaceho prostriedku. Neponárajte motorovú časť 

do žiadnej kvapaliny! 

• Misku na dužinu, nádobu na ovocnú šťavu, lievik a všetky ostatné 

odnímateľné časti je možné umývať ručne alebo v umývačke riadu. 

• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých častiach na dne misky 

odstredivky. 

• Na spotrebič ani jeho príslušenstvo nepoužívajte žiadne silné alebo 

abrazívne čistiace prostriedky.  

• Pred opätovným zložením po čistení nechajte všetky časti spotrebiča 

úplne vyschnúť. 

• Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Možné riešenie 

Odšťavovač nefunguje Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do siete. 
Skontrolujte, či je kryt  na motore správne namontovaný 
a uzamknutý. 
Je možné, že funkcia ochrany proti prehriatiu bola aktivovaná. 
V tom prípade otočte spínač do polohy 0, odpojte prístroj zo 
siete a nechajte vychladnúť. Potom znova zapnite. 

Zlý výsledok 
odšťavovania 

Skontrolujte druh ovocia/zeleniny. Pozrite si časť Typy v tomto 
návode. 
Skontrolujte či sito na zvyšky nie je upchaté. 
Vyprázdnite alebo vyčistite odstredivé sito. 

 

 


