
     

 

Odšťavňovač ES 3567, ES 3568 

Návod k obsluze 

 



Odšťavňovač         

 
Vážení zákazníci, 

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze 
uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny 
seznámily.  
 
Připojení k elektrické síti 

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje 
požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků. 
 
Popis prvků 

1. Ochranný lem pro plnění  
2. Kolík na stlačení 
3. Plášť lisovacího šneka 
4. Lisovací šnek 
5. Filtr 
6. Koncový kryt 
7. Nádoba na dužinu 
8. Nádoba na šťávu 
9. Nylonový kartáček 
10. Jednotka motoru 
11. Přívodní kabel se zástrčkou 
12. Vypínač (na zadní straně přístroje) 
13. Tlačítko pro uvolnění 
14. Plnicí trubice 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 

 Vzhledem k možnému nebezpečí je nutné, aby opravu elektrického přístroje nebo 
přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete přístroj 
opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek 
(viz příloha). 

 Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již 
zcela vychladl.  

 Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu 
elektrickým proudem.  

 Pro podrobné informace k čištění přístroje nahlédněte do části Čištění a údržba 
v tomto návodu. 

 Přístroj nepoužívejte, pokud filtr či plášť šneka jeví známky jakéhokoli poškození, 
nebo jsou v nich patrné praskliny. 

 Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě 
- předtím, než budete přístroj sestavovat či rozebírat, 
- po použití přístroje,  
- v případě špatného fungování přístroje, 
-  v případě, že není zajištěn dohled nad přístrojem,  
- před čištěním přístroje. 

 Upozornění: Nesprávné použití přístroje může způsobit vážná zranění.  

 Přístroj je určený pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako je 
například: 
- použití zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích, 
- použití v různých pracovních prostředích v zemědělství, 
- použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,  
- použití v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní) 

 Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby 
s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem 
odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně 
porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.  

 Děti nesmí přístroj používat. Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.  

 Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.  



 Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou 

představovat riziko, např. riziko udušení. 

 Před každým použitím přístroje zkontrolujte tělo přístroje včetně přívodního kabelu a veškerého 
příslušenství, zda nejeví známky jakéhokoli poškození.  
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při 
manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: i neviditelné poškození může 
negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.  

 Nikdy nenechávejte přístroj připojený do elektrické sítě bez dozoru.   

 Z důvodů ochrany vaší bezpečnosti vždy při plnění přístroje ovocem či zeleninou používejte kolík na 
stlačení. Nikdy nepoužívejte ruce či prsty.  

 Po vypnutí motor přístroje ještě krátce běží. Vždy počkejte, až se zcela zastaví, než budete přístroj 
otevírat.  

 Chraňte přístroj i přívodní kabel před horkými povrchy či jinými zdroji tepla.   

 Při odpojení přístroje z elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte 
ji. Nenechávejte přívodní kabel volně viset. 

 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto 
pokynů.  

Užitečné tipy pro odšťavňování 

 Pro odšťavňování jsou vhodné téměř všechny druhy ovoce, jako jsou jablka, hrušky, švestky, jahody, 
hroznové víno, pomeranče, melouny, kiwi, ananas, mango a papája. 

 Rovněž můžete účinně odšťavňovat následující druhy zeleniny: mrkev, kedluben, celer či okurka. 
Samozřejmě můžete odšťavňovat i jiné druhy, např. špenát, rukolu či různé druhy salátu.  

 Zejména odšťavňováním jablek, mrkve, okurek a celeru získáte povzbuzující nápoj.   

 Lahodnou ovocnou šťávu ke snídani připravíte z grapefruitů, mrkve a jablek.  

 Banány se na odšťavňování nehodí, protože obsahují velmi málo šťávy.  

 Po očištění rozkrájejte nahrubo ovoce či zeleninu a odstraňte veškeré pecky, jádra či semínka, aby 
nedošlo k poškození přístroje.  

 Pro usnadnění odšťavňování nakrájejte tvrdé ovoce a zeleninu, jako je mrkev, fenykl či kedluben na 
menší kousky.  
 
 

Použití v krátkých časových úsecích 

Zařízení je určeno pouze ke krátkodobému provozu, nemělo by být používáno souvisle déle než 10 minut. Po 
použití nechte přístroj vychladnout po dobu 10 minut, pak můžete přístroj opět používat.  
 
Bezpečnostní pojistka vypnutí v případě přehřátí 

Přístroj má vestavěnou bezpečnostní pojistku, která v případě přehřátí přístroje způsobí, že se přístroj vypne. 
V případě, že k tomu dojde, nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu, než jej znovu zapnete.  
 
Před prvním použitím 
Předtím, než budete přístroj poprvé používat, jej vyčistěte podle pokynů uvedených v části Čištění a údržba. 
  
Zapnutí 

Přístroj je vybaven vypínačem.  
„0“ vypnutí přístroje 
„ON“ normální chod 
„R“ zpětný chod  

 
Provoz přístroje 

 Připevněte plášť šneka k jednotce motoru tak, aby symbol šípu na plášti a symbol pro uvolnění - 
uzamčení na přístroji byly přesně proti sobě.  

 Pro uzamčení otočte pláštěm proti směru hodinových ručiček tak, aby šíp ukazoval na symbol uzamčení.  

 Vložte celého šneka do pláště; Pokud je to nutné, jemně se šnekem pootočte.  

 Umístěte filtr širší stranou napřed na šneka a zlehka na něj přitlačte.  

 Připojte koncový kryt a otočte s ním proti směru hodinových ručiček, abyste kryt upevnili.  

 Na plnicí trubici nasaďte ochranný lem pro plnění. 

 Nádobu na šťávu umístěte pod výstupní otvor pro šťávu na nižší straně pláště šneka.  

 Nádobu na dužinu umístěte pod otvor v koncovém krytu.  

 Připojte kabel do elektrické sítě.  

 Přepněte vypínač do polohy ON. 

 Uslyšíte krátký zvukový signál a přístroj začne po několika vteřinách pracovat.  

 Naplňte přístroj, který je v chodu, skrz plnicí trubici čistým, nakrájeným ovocem či zeleninou, pro jemný 
posun (stlačení) náplně používejte příslušný kolík. Upozornění: Nadměrný tlak může způsobit 

poškození motoru či filtru.  

 V případě, že dojde k ucpání přístroje během jeho provozu, ozve se zvukový signál. V tom případě 
přepněte vypínač přístroje do polohy R pro zpětný chod, aby se překážka uvolnila.  



 Při zpracovávání velkého množství ovoce a zeleniny je nutné nádobu na dužinu i nádobu na šťávu dle 
potřeby vyprázdnit.  

 Jakmile přestane z přístroje vytékat šťáva, přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.  
 
 
Po použití přístroje 

 Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte. Pro podrobné informace prostudujte pokyny v části 
Čištění a údržba.  

 Vyjměte nádoby na dužinu a na šťávu.  

 Vyjměte kolík na stlačování a ochranný lem.  

 Pro odpojení pláště šneka stiskněte tlačítko pro uvolnění, otočte pláštěm ve směru hodinových ručiček a 
vyjměte ho.  

 Otočte koncovým krytem ve směru hodinových ručiček a sejměte ho.  

 Sejměte filtr a vyjměte šneka.  
 
 
Nádoba na šťávu 

Nádoba na šťávu obsahuje vyjímatelné sítko na zachycení pěny. Pokud šťávu naléváte pomalu a opatrně, pěna, 
která vznikla při odšťavňování, zůstane uvnitř nádoby.  
 
 
Čištění a údržba 

 Před čištěním přístroje vždy odpojte přístroj z elektrické sítě a počkejte, až zcela vychladne.   

 Nepoužívejte k čištění abraziva ani hrubé čisticí prostředky či nástroje.  

 Nikdy nečistěte jednotku motoru vodou ani ji neponořujte do vody. Předejdete tak riziku úrazu 
elektrickým proudem.  

 Jednotku motoru můžete otřít lehce navlhčeným jemným hadříkem.  

 Veškeré snímatelné součásti přístroje může mýt horkou vodou s jemným čisticím prostředkem.  

 Pro čištění filtru můžete použít přiložený nylonový kartáček. Nečistěte filtr žádným tvrdým předmětem, 
aby nedošlo k jeho poškození.  

 Uvedené součásti přístroje nelze mýt v myčce nádobí.  

 Čištění nádoby na dužinu si můžete výrazně usnadnit, pokud do nádoby před jejím použitím vložíte malý 
sáček na odpad.   

 
 
Likvidace zařízení  

 Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního 
odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví.  
Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.  
 
 

Záruka 

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. 
V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek 
svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl 
přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou 
osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.  
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, 
žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní 
legislativy týkající se pořízení zboží.  
V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte 
důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi. 

 


