Pomalý odšťavovač
10029377 10029378

Vážený zákazníku,
V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo
možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod
k použití a řídili se následujícími pokyny.

TECHNICKÁ DATA
Číslo produktu

10029377, 10029378

Napájení

220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon

400 W

OBSAH BALENÍ
1x
1x
1x
1x

odšťavovač
nádoba pro šťávu
nádoba pro dužinu
návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Přečtěte si pozorně veškerá upozornění a odložte tento návod na pozdější přečtení.
• Přístroj zapojujte pouze do zásuvek, jejichž napětí odpovídá napětí napájení přístroje.
• Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Dávejte pozor na síťový kabel,
aby se nepoškodil. Poškozený síťový kabel nechte vyměnit výrobcem, autorizovaným
střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Přístroj neotvírejte ani se nepokoušejte
svépomocí opravovat.
• Děti, osoby se psychickým nebo fyzickým omezením smí přístroj ovládat pouze po poučeni o
obsluze přístroje a pod dohledem odpovědné osoby.
• Přístroj ani síťový kabel neponořujte do vody a nepoužívejte ho s mokrýma rukama.
• Přístroj používejte pouze v interiérech. Neumisťujte ho přímo pod elektrickou zástrčku.
Přístroj nezapojujte na externí časovač nebo dálkově ovládanou zásuvku. Přístroj není určen
pro komerční použití, pouze pro použití v domácnostech a podobných zřízena. Přístroj
používejte pouze na uvedené účely, umístěte ho na stabilní a rovný povrch odolný vůči teplu.
• Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí. Při výměně pohyblivých částí nebo
příslušenství přístroj vždy nejprve vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
• Před spuštěním zkontrolujte, zda všechny díly jsou správně nasazené. Pokud je přístroj
poškozen, spadl nebo navlhnul, nepoužívejte ho. Nechte ho zkontrolovat a opravit v servisním
středisku.
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PŘEHLED PŘÍSTROJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnicí šachta
Vtahovací šnek
Filtr
Držák filtru s čistícím kartáčem
Pohár
Výlevka pro družinu
Výlevka pro šťávu

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vnější stranu omyjte mokrou utěrkou, následně otřete suchým. Nepoužívejte žádné
abrazivní čisticí prostředky.
• Odstraňte všechny nálepky a balicí materiál. Příslušenství umyjte v mýdlové vodě a
otřete ho suchou utěrkou. Základnu ani síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo
jiných kapalin.
• Přístroj obsahuje zabudovaný bezpečnostní uzávěr. Přístroj se spustí pouze tehdy, když
jsou všechny díly správně nasazeny.
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SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ
1. Pohár (5) položte na základnu, zkontrolujte, zda pevně zapadl a nehýbe se.
2. Do sklenice nasaďte držák filtru (4).
3. Do držáku nasaďte filtr (3).
4. Do filtru nasaďte vtahovacího šneku (2).
5. Na nádobu nasaďte plnicí šachtu (1), otáčejte jí, dokud nezapadne.
6. Nádobu pro šťávu položte pod výlevku šťávy. Nádobu pro dužinu položte pod výlevku
dužiny.
7. Do plnicí šachty zasuňte posunovač.
Důležité: Pokud jednotlivé díly nejsou správně nasazené, odšťavovač se nespustí z
bezpečnostních
důvodů. V tomto případě k zastavení přístroje snadno stiskněte "R". Nemačkejte silně,
abyste
nepoškodily motor. Přístroj nespouštějte naprázdno, vždy ho nejdříve naplňte ovocem a
zeleninou.
OVLÁDÁNÍ ODŠŤAVŇOVAČE
• Odšťavňovač je určen pro odšťavňování celeru, špenátu, mrkve, jablek, banánů, rajčat,
okurek, hrušek a všech druhů ovoce a zeleniny, které nemají dřevnatou dužinu. Přístroj
není určen k odšťavňování cukrové třtiny.
• Před máčením zeleninu a ovoce důkladně omyjte. Pokud odšťavňujete plody s tvrdými
jádry či peckami, nejdříve odstraňte tvrdé části. Před odšťavňováním odstraňte tvrdou
kůru melounu, ananasu, manga a citrusových plodů.
• Plody nakrájejte na malé kousky, aby se vešly do plnicí šachty.
• Ujistěte se, že bezpečnostní svorky plnicí šachty zapadly.
• Zapněte odšťavňovač.
• Posunovač vysuňte plody do plnicí šachty. Neposouvejte jejich velmi rychle, aby se
správně odstavili.
• VÝSTRAHA: Do plnicí šachty nestrkejte prsty ani jiné předměty kromě dodaného
posunovače.
• Šťáva vytéká přímo do nádoby pro šťávu, dužina do nádoby pro dužinu.
• Po odšťavňování přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj rozložte.
Pokud je sklenice pevně přilepený, stiskněte "R" (Reverse - zpětný chod) po dobu 3-5
sekund. Otáčejte sklenicí a vytáhněte jej nahoru.
ROZLOŽENÍ ODŠŤAVŇOVAČE
1. Vyberte posunovač
2. Vyberte plnicí šachtu
3. Vyberte šneka
4. Vyjměte filtr a držák
5. Vyberte pohár
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TIPY A POKYNY K ODSTAVOVÁNÍ
• Pro získání co největšího množství šťávy plody nakrájejte na malé kousky. do přístroje
nepřidávejte led ani zmrazené plody.
• Pokud se kousky zasekly v plnicí šachtě, použijte posunovač. Postupně přidávejte
nakrájené kousky do plnicí šachty. Neposunujte jejich příliš rychle.
• Při odšťavňování listové zeleniny a pšeničných výhonků jejich smíchejte s ovocem nebo
tvrdou zeleninou. Ořechy odšťavňujte s jinými surovinami (jako např. Namočenými
sójovými boby) nebo kapalinami.
• Na odšťavňování používejte pouze čerstvé a zralé ovoce a zeleninu. Čerstvé a zralé
plody jsou chutnější a obsahují více šťávy. Šťávu spotřebujte co nejdříve po odšťavňování,
protože postupně dochází ke ztrátě vitamínů a minerálů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
• Pohyblivé díly myjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte je čistou vodou a nechte
vyschnout.
• Vnější povrch myjte měkkým mokrým hadrem, následně otřete suchou utěrkou.
• Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, alkalické čisticí ani drátěnky. Nikdy
neponořujte základnu ani síťový kabel do vody.
• Pravidelně kontrolujte případné poškození přístroje a dílů. Zkontrolujte, zda síťový
kabel není zlomený nebo jinak poškozený.
• Když přístroj nepoužíváte delší dobu, uložte jej spolu s díly a návodem k použití na čisté
a suché míst.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU
Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý kontejner na
kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2002/96 /
EG. Tento produkt se nesmí vyhodit do domácího odpadu. Přístroj
předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. Správnou likvidací
chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i
vyčerpatelné zdroje.

Prohlášení o shodě
Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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