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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

Upozornenie
Dôležité: Uchovajte tento manuál pre Vaše osobné použitie aj do budúcnosti.

Bezpečnosť je prvoradá. Keďže ide o elektrické zariadenie, nechytajte káble 
mokrými rukami a nemýkajte so šnúrou silovo, radšej pridržte elektrickú prípojku. 
Takisto nevystavujte zariadenie vrátane káblov vysokej teplote.

Vnútro odšťavovača obsahuje veľmi ostré časti. Nedotýkajte sa ich keď sú v 
prevádzke a celkovo s nimi narábajte veľmi opatrne.

Skontrolujte, či každý diel z popisu k Vám aj reálne dorazil. Neskoršie sťažnosti tohto 
charakteru nebudú uznané.

Zariadenie nenechávajte bežať bez dozoru a po použití ho nechajte 20 minút 
vychladnúť. Potom ho dôkladne umyte a uložte na suché miesto. Na umývanie 
používajte teplú mydlovú vodu a špongiu.

Skontrolujte všetky diely a súčiastky, či nie sú poškodené. Napriek dôkladnej 
kontrole, k drobným šrámom môže prísť pri transporte. V tomto prípade výrobok 
neskladajte. Defektné časti môžu priniesť nebezpečenstvo a zdravotné riziká. Ak by 
k tejto situácii prišlo, hneď nás kontaktujte a oznámte počet častí ktoré sú 
poškodené, aby sme Vám ich vedeli nahradiť novými.

Uchovajte deti v bezpečnej vzdialenosti počas montáže výrobku.

Použitie: 

Zariadenie je určené na domáce použitie. Obsahuje veľký otvor, dostatočný aj pre 
väčšie kusy ovocia. Určite zariadenie nijak neupravujte a používajte ho v súlade s 
bezpečnosťou, podľa inštrukcií uvedených vyššie.

Symboly Technický popis



Popis jednotlivých častí a samotné používanie

Pred prvým použitím zariadenie dôkladne umyte teplou vodou.

Odšťavovač položte na kuchynskú linku a pred zapnutím sa uistite že je nastavený na 0. Teleso položte na motor a 
uistite sa že do seba zapadajú.

Potom budete počuť zacvaknutie. Nádobu na dužinu, resp. šťavu, umiestnite zboku, tak ako je zobrazené v popise častí 
pod číslom 13 a aj tu, pod textom.

Nádobu na šťavu umiestnite pod výtokovú hadičku, č.5. Zariadenie môžete zapnúť do zástrčky



Poznámky a tipy k príprave štiav

Ovocie a zeleninu vždy poriadne očistite, avšak tenké šupky či semiačka kľudne ponechajte. Hrubé šupky, ako napr. tie z citrusov, 
ošúpte. Vyjmite aj kôstky, napr. zo sliviek.

Šťava resp. dreň, sa dá pripraviť z veľkej väčšiny druhov ovocia či zeleniny, avšak veľmi vhodnými kandidátmi sú napr. ananás, zeler, 
jablko, mrkva, špenát, rajčiny, melón, citrusové plody...

Najviac šťavy pustí vždy čerstvé ovocie a zelenina.

Konzumujte okamžite po odšťavení, hlavne jablká.

Zariadenie vždy uchovávajte čisté, predĺžite a podporíte tým jeho funkcionalitu. Týka sa to hlavne čepelí.

V prípade obbčasného zadrhávania zariadenia, ho dajte do 0 prevádzky, vypojde, zapojte
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