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A Tlačítko

B Trubice

C Kryt

D Filtr

E Nádržka na dužinu

F Hubička zabraňující kapání

G Tělo přístroje

H Bezpečnostní ramena

I Vypínač Zapnuto/Vypnuto

J Spínač rychlosti

K Kón (podle typu)

L Mřížka na odšťavování ovoce (podle typu)

M 3 skleničky (podle typu)

N Příslušenství držák na skleničky (podle typu)

O Kartáček na čištění

P Uložení šňůry

Sundejte bezpečnostní ramena (H). Sundejte tlačítko (A), kryt (C), filtr (D), nádržku na dužinu (E),

příslušenství držák na skleničky (N), skleničky (M).

Veškeré příslušenství umyjte vlažnou vodou s přípravkem na nádobí, osušte, potom přístroj znovu složte.

Odstředivka umožňuje získat šťávu v podstatě ze všech druhů měkkého i tvrdého ovoce a zeleniny. Nicméně

není možné získávat šťávu z banánů, kokosových ořechů, avokád, ostružin, fíků, baklažánů apod.

III A – Uvedení odstředivky do provozu

1. Správně uzamkněte bezpečnostní ramena (H) a kryt (C);

2. Nakrájejte ovoce nebo zeleninu na kousky a odstraňte jádra.

3. Pod hubičku dejte skleničku na šťávu.

4. Ujistěte se, že hubička je ve spodní poloze (obr. 1).

5. Zapojte přístroj do elektrické sítě.

6. Přístroj uveďte do chodu vypínačem (I).

7. Podle použitého ovoce vyberte spínačem (J) rychlost (srovnejte tabulku níže) .

8. Vyjměte tlačítko a trubicí po kouskách vkládejte ovoce nebo zeleninu.

Když vkládáte ovoce nebo zeleninu, musí být zapnutý motor .

9. Potraviny tlačte tlačítkem, ne však příliš silně. Nepoužívejte žádný jiný nástroj. 

HLAVNĚ netlačte prsty. Šťáva vytéká do sklenice hubičkou, dužina se hromadí v nádržce na dužinu. 

10. Když je sklenice plná, zastavte přístroj a vraťte hubičku do horní polohy (obr. 2).

11. Když se vám zdá, že je nádržka plná nebo že se proud šťávy zpomaluje , vyprázdněte nádržku držátkem

kartáčku (O) a je-li to nutné, umyjte filtr kartáčkem.

12. Po použití doporučujeme příslušenství rychle umýt kartáčkem (O), aby na něm potraviny nezaschly. Mimo

tělo přístroje se může toto veškeré příslušenství mýt v myčce na nádobí (v horním koši).

13. Několik orientačních příkladů.

I – Popis přístroje

II – Před prvním použitím

III – Používání odstředivky



(*) Kvalita a množství šťávy se výrazně mění podle doby sklizně a odrůdy každé zeleniny nebo ovoce. Níže

určená množství šťávy jsou tedy přibližná.

III B – Rady k používání odstředivky

1. Vybírejte zralé a čerstvé ovoce a zeleninu.

2. Než ovoce a zeleninu nakrájíte a odstraníte jádra, pečlivě je umyjte.

3. Ovoce s tlustou slupkou oloupejte.

4. Čím šťavnatější je plod (např. rajské jablko), tím musí být nižší rychlost (srovnejte orientační tabulku níže).

5. Při přípravě šťávy z hroznového vína, kdoulí, borůvek nebo rybízu se musí filtr čistit po každém 1/2 kg. 

6. Když odstřeďujete příliš zralé ovoce, získáte dosti hustou tekutinu a filtr má tendenci se ucpávat. Musíte ji

tedy rychleji vyčistit. Podle kvality zpracovávaného ovoce nebo zeleniny budete nuceni nádržku na dužinu

vyprazdňovat častěji nebo méně častěji.

7. Důležité : všechny šťávy musejí být ihned spotřebovány. Na vzduchu velmi rychle oxidují, to může změnit

jejich chuť nebo barvu. Šťáva z jablk a hrušek rychle tmavne. Přidejte několik kapek citronu a bude tmav-

nout pomaleji.

1. Sundejte bezpečnostní ramena (H).

2. Sundejte kryt (C) a filtr (D).

3. Na nádržku na dužinu (E) nasaďte mřížku na odšťavování citrusového ovoce (L) s kónem (K).

4. Mřížku na odšťavování citrusového ovoce (L) upevněte na nádržku na dužinu (E) bezpečnostními 

rameny (H).

5. Zapojte přístroj do elektrické sítě.

6. Ujistěte se, že hubička je ve spodní poloze. (obr. 1)

7. Vyberte nejnižší rychlost I (J) a dejte vypínač (I) na "On".

8. Vymačkejte ovoce.

IV - Používání příslušenství odšťavovač citrusového ovoce (podle typu) 
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10
2
5
5

1 až 2

2

2 až 3

7
3

1 kg
1 kg

1.2 kg
1,2 kg
1.5 kg
2 kg
2 kg

0.5 kg
1.5 kg
1.5 kg

50cl
60cl
70cl
75cl
90cl

100cl
120cl
25cl
90cl
90cl

Přísady Přibližný počet

kusů ovoce, neŽ je

nutné vyprázdnit

nádržku na dužinu

Přibližná váha Množství získané šťávy

(*)

(1sklenička = přibližně

25cl)

Mrkev

Okurky

Jablka

Hrušky

Žluté melouny

Ananasy

Hroznové víno

Salát

Rajská jablka

Celer

Doporučená rychlost

I: pomalu, II: rychle

Max. 2 minuty

II
II
II
II
I
II
II
II
I
II
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- Vždy přístroj dávejte mimo dosah dětí, nenechávejte děti přístroj používat.

- Něž přístroj otevřete, nechejte úplně zastavit otáčející se části.

- Pro vkládání potravin do trubice vždy používejte tlačítko, nikdy do trubice nestrkejte prsty, vidličku, nůž, stěr-

ku, ani jiné předměty

- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze sítě.

- Motorový blok nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny, ani jej neoplachujte vodou.

- Nepřesahujte maximální množství ani dobu operací uvedenou v tabulce receptů.

- Pokud je otáčivé filtr poškozený, přístroj nepoužívejte.

- Přístroj nepoužívejte déle než 2 minuty bez ustání. Pokud šťáva ještě není hotová, počkejte 2 minuty a tepr-

ve potom pokračujte.

- Tento přístroj odpovídá technickým pravidlům a platným normám.

- Je určen pouze pro provoz se střídavým proudem. Žádáme vás, abyste se před prvním použitím ujistili, že

napětí v síti odpovídá napětí vyznačenému na popisném štítku na přístroji.

- Tento přístroj nepokládejte na horkou plotýnku nebo do blízkosti plamene (u plynového vařiče) ani ho v jejich

blízkosti nepoužívejte.

- Výrobek používejte pouze na stabilní pracovní ploše a mimo dosah stříkající vody.

- Přístroj musí být vypojen z elektrické sítě:

* pokud se během jeho používání objeví nějaká odchylka

* před každým čištěním nebo údržbou

* po použití

- Přístroj nikdy nevypojujte tahem za šňůru.

- Prodlužovací šňůru používejte pouze potom, co jste se ujistili, že je v bezvadném stavu.

- Pokud domácí elektrospotřebič spadl na zem, nesmí se používat.

- Pokud je poškozen přívodní kabel, musí být v zájmu bezpečnosti vyměněn výrobcem, servisním střediskem

nebo osobou s obdobnou kvalifikací. 

- Výrobek je určen pro použití v domácnosti, v žádném případě nesmí být používán profesionálně, na takové-

to použití se nevztahuje naše záruka ani odpovědnost.

- Popisný štítek výrobku a jeho hlavní vlastnosti se nalézají na spodní straně výrobku.

V  - Bezpečnostní pokyny
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A Tlačidlo 

B Hrdlo

C Kryt

D Filter

E Nádržka na dužinu

F Žliabok zabraňujúci kvapkaniu

G Telo prístroja

H Bezpečnostné ramená

I Vypínač Zapnuté/Vypnuté

J Spínač rýchlosti

K Kónus (podľa typu)

L Mriežka na odšťavovanie ovocia (podľa typu)

M 3 poháre (podľa typu)

N Príslušenstvo držiak na poháre (podľa typu)

O Kefka na čistenie

P Uloženie kábla

Bezpečnostné ramená dajte dole (H). Dajte dole tlačidlo (A), kryt (C), filter (D), nádržku na dužinu (E), prís-

lušenstvo držiak na poháre (N), poháre (M).

Všetko príslušenstvo umyte vlažnou vodou s prípravkom na riad, osušte, potom prístroj znovu poskladajte.

Odstredivka umožňuje získať šťavu v podstate zo všetkých druhov mäkkého i tvrdého ovocia a zeleniny. Nie

je však možné získavať šťavu z banánov, kokosových orechov, avokád, ostružín, fíg, baklažánov a pod.

III A – Uvedenie odstredivky do prevádzky

1. Správne uzamknite bezpečnostné ramená (H) a kryt (C);

2. Nakrájajte ovocie alebo zeleninu na kúsky a odstráňte jadrá.

3. Pod žliabok dajte pohár na šťavu.

4. Uistite sa, že žliabok je v spodnej polohe (obr. 1).

5. Zapojte prístroj do elektrickej siete.

6. Prístroj uveďte do chodu vypínačom (I).

7. Podľa použitého ovocia vyberte spínačom (J) rýchlosť (pozrite tabuľku nižšie). 

8. Vyberte Tlačidlo a hrdlom po kúskoch vkladajte ovocie alebo zeleninu.

Keď vkladáte ovocie alebo zeleninu, musí byť zapnutý motor .

9. Potraviny tlačte tlačidlom, nie však príliš silne. Nepoužívajte žiadny iný nástroj. 

HLAVNE netlačte prstami. Šťava vyteká do pohára žliabkom, dužina sa hromadí v nádržke na   

dužinu. 

10. Keď je pohár plný, zastavte prístroj a vráťte žliabok do hornej polohy (obr. 2).

11. Keď sa vám zdá, že je nádržka plná alebo že sa prúd šťavy spomaľuje, vyprázdnite nádržku držiakom

kefky (O) a ak je to nutné, umyte filter kefkou.

12. Po použití odporúčame príslušenstvo rýchle umyť kefkou (O), aby na ňom potraviny nezaschli. Okrem tela

prístroja sa môže všetko príslušenstvo umývať v umývaťke na riad (v hornom koši).

13. Niekoľko orientačných príkladov.

I – Popis prístroja

II – Pred prvým použitím

III – Používanie odstredivky
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10

2

5

5

1až 2

2

2 až 3

7

3

1 kg
1 kg

1.2 kg
1,2 kg
1.5 kg
2 kg
2 kg

0.5 kg
1.5 kg
1.5 kg

50cl

60cl

70cl

75cl

90cl

100cl

120cl

25cl

90cl

90cl

Prísady Približný počet kusov

ovocia, kým je nutné

vyprázdniť nádržku na

dužinu

Približná váha Množstvo získanej šťavy

(*)

(1 pohár = približne 25cl)

Mrkva

Ohorky

Jablká

Hrušky

Žlté melóny

Ananásy

Hroznové víno

šalát

Rajské jablká

Zeler

(*) Kvalita a množstvo šťavy sa výrazne menia podľa doby zberu a odrody každej zeleniny alebo ovocia.

Vyššie určené množstvá šťavy sú teda len približné.

III B – Rady pre používanie odstredivky

1. Vyberajte zrelé a čerstvé ovocie a zeleninu.

2. Skôr ako ovocie a zeleninu nakrájate a odstránite jadrá,  dobre ich umyte.

3. Ovocie s hrubou šupkou olúpte.

4. Čím šťavnatejší je plod (napr. rajské jablko), tým musí byť nižšia rýchlosť (pozrite orientačnú tabuťku

vyššie).

5. Pri príprave šťavy z hrozna, dulý, čučoriedok alebo ríbezlí sa musí filter čistiť po každom 1/2 kg. 

6. Keď odstreďujete príliš zrelé ovocie, získate dosť hustú tekutinu a filter má tendenciu sa upchávať. Musíte

ho teda rýchlejšie vyčstiť. Podľa kvality spracovávaného ovocia alebo zeleniny budete nútení nádržku na

dužinu vyprázdňovať častejšie alebo menej často.

7. Dôležité : všetky šťavy musia byť ihneď spotrebované. Na vzduchu veľmi rýchlo oxidujú, to môže zmeniť ich

chuť alebo farbu. Šťava z jabÍk a hrušiek rýchlo tmavne. Pridajte niekoľko kvapiek citróna a bude tmavnúť

pomalšie.

1. Dajte dole bezpečnostné ramená (H).

2. Dajte dole kryt (C) a filter (D).

3. Na nádržku na dužinu (E) nasaďte mriežku na odšťavovanie citrusového ovocia (L) s kónusom (K).

4. Mriežku na odšťavovanie citrusového ovocia (L) upevnite na nádržku na dužinu (E) bezpečnostnými rame-

nami (H).

5. Zapojte prístroj do elektrickej siete.

6. Uistite sa, že žliabok je v spodnej polohe. (obr. 1)

7. Vyberte najnižšiu rýchlosť I (J) a dajte vypínač (I) na "On".

8. Vytlačte ovocie.

IV – POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA O D Š Ť AV O VA Č A CITRUSOVÉHO OVOCIA
(podľa typu)

Odporúčaná rýchlosť

I: pomaly, II: rýchlo

Max. 2 minúty

II

II

II

II

I

II

I

II

I

II
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- Vždy prístroj dávajte mimo dosahu detí, nenechávajte deti prístroj používať.

- Skôr ako prístroj otvoríte, nechajte úplne zastaviť otáčajúce sa časti.

- Pre vkladanie potravín do hrdla vždy používajte tlačidlo, nikdy do hrdla nestrkajte prsty, vidličku, nôž, stierku,

ani iné predmety

- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo siete.

- Motorový blok nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny, ani ho neoplachujte vodou.

- Nepresahujte maximálne množstvá ani dobu chodu uvedenú v tabuľke receptov.

- Ak je otáčavý filter poškodený, prístroj nepoužívajte.

- Prístroj nepoužívajte dlhšie než 2 minúty bez zastavenia. Ak šťava ešte nie je hotová, počkajte 2 minúty a až

potom pokračujte.

- Tento prístroj zodpovedá technickým pravidlám a platným normám.

- Je určený len na prevádzku so striedavým prúdom. Žiadame vás, aby ste sa pred prvým použitím uistili, že

napätie v sieti zodpovedá napätiu vyznačenom na popisnom štítku na prístroji.

- Tento prístroj nedávajte na horúcu plochu alebo do blízkosti plameňa (ku plynovému variču) ani ho v ich

blízkosti nepoužívajte.

- Výrobok používajte len na stabilnej pracovnej ploche a mimo dosahu striekajúcej vody.

- Prístroj musí byť odpojený z elektrickej siete:

* ak sa počas jeho používanie objaví nejaká odchýlka

* pred každým čistením alebo údržbou

* po použití

- Prístroj nikdy neodpájajte ťahom za kábel.

- Predlžovací kábel používajte len potom, čo ste sa uistili, že je v bezchybnom stave.

- Ak domáci elektrospotrebič spadol na zem, nesmie sa používať.

- Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť v záujme bezpečnosti vymenený výrobcom, servisným strediskom

alebo osobou s vhodnou kvalifikáciou. 

- Výrobok je určený na používanie v domácnosti, v žiadnom prípade nesmie byť používaný profesionálne, na

takéto použitie sa nevzťahuje naša záruka ani zodpovednosť.

- Popisný štítok výrobku a jeho hlavné vlastnosti sa nachádzajú na spodnej strane výrobku.

V - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


