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NÁVOD K OBSLUZE                           CS 

Všeobecný popis: 

 

 
 
 

 1. Pěchovač 
 2. Násypka 
 3. Stláčecí spirála se sítkem 
 4. Nádoba 
 5. Základna 
 6. Nádobky na dužinu a šťávu (2) 
 7. Čisticí kartáček 

Důležité: 

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto 
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití. 

Nebezpečí 

Motorovou jednotku neponořujte do 
vody nebo jiné kapaliny, ani ji 
neproplachujte pod tekoucí 
vodou. 

Výstraha 

Před zapojením přístroje se 
přesvědčte, zda napětí uvedené na 
přístroji odpovídá napětí v místní 
elektrické síti. 
Pokud byste zjistili poškození na 
zástrčce, síťové šňůře nebo na jiném 
dílu, přístroj nepoužívejte. 
Pokud by byla poškozena síťová 
šňůra, musí její výměnu provést 
společnost Gorenje, autorizovaný 
servis společnosti Gorenje nebo 
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby 
se předešlo možnému nebezpečí. 
Osoby (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí by 
neměly s přístrojem manipulovat, 
pokud nebyly o používání 
přístroje předem poučeny nebo 
nejsou pod dohledem osoby 
zodpovědné za jejich bezpečnost. 
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Dohlédněte na to, aby si s přístrojem 
nehrály děti. 
Nikdy nenechávejte přístroj v provozu 
bez dozoru. 
Objevíte-li na filtru praskliny nebo 
jakékoliv poškození, přístroj již 
nepoužívejte a obraťte se na 
nejbližší servisní středisko 
společnosti Gorenje. 
Nikdy nevkládejte do plnicí trubice 
prsty ani jiné předměty, když je 
přístroj v chodu. K tomuto 
účelu používejte pouze pěchovač. 
Základna váží 3,5 kg, zvedejte proto 
přístroj oběma rukama. 
Neoplachujte vodou o teplotě vyšší 
než 80 °C. 
 

Upozornění: Přístroj je určen 
výhradně pro použití v domácnosti. 
 

Nikdy nepoužívejte žádné 
příslušenství ani díly od jiných 
výrobců nebo takové, které nebyly 
výslovně doporučeny společností 
Gorenje. Pokud použijete takové díly 
či příslušenství, pozbývá 
záruka platnosti. 
Před zapnutím přístroje se ujistěte, že 
všechny součásti jsou připevněny 
správně. 
Neprovádějte demontáž během 
provozu. 
Udržujte základnu neustále suchou.   
Při zpracování velkých dávek 
nepoužívejte odšťavňovač nepřetržitě 
více než 10 minut a poté nechte 
přístroj dostatečně vychladnout.  
Po použití přístroj vždy odpojte ze 
sítě. 
 

 
 

Toto zařízení je označeno v souladu s 
evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních – 
WEEE. Tato směrnice stanoví požadavky na 

sběr odpadních elektrických a elektronických 
zařízení a nakládání s nimi, jež jsou platné v 

celé Evropské unii. 

Příprava k použití: 

Umyjte všechny oddělitelné části (viz kapitola 
Čištění). 
Pod mísou je pryžová vložka, která dovolí, aby 
výstupem pro vypouštění odtékala pouze šťáva. 
Než zahájíte přípravu šťávy, musí být pryžová 
vložka umístěna podle obrázku. 
 

 
 

Montáž a demontáž návod 
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Při demontáži postupujte v opačném pořadí kroků. 

Použití přístroje 

 

 
 
Odšťavňovač má tři (3) nastavení 
 
 

1. – Start motoru: spuštěn proces odšťavňování 
2. – Zpětný chod. Použijte, jen když se něco 

přilepí/uvízne a potřebujete to uvolnit. 
OFF – je ve středové poloze. Umožňuje vypnout 
odšťavňovač.   
 
 
 
Prosím před podáváním do odšťavňovače vše 
důkladně opláchněte. Po opláchnutí vložte 
potravinu do odšťavňovače pomocí posuvníku. 
Prosím odstraňte všechny tvrdé části potraviny 
(semena, stopky) před použitím. 
 
Prosím pokrájejte nebo nalámejte tvrdé 
potraviny jako mrkev na tenčí nebo menší kusy 
před vložením do odšťavňovače. 
 
Po použití přístroj vypněte. Prosím osušte si ruce 
před dotykem na vypínač. 
 
Netlačte na ovoce během odšťavňování, aby 
nedošlo k poškození děrového a mikro síťového 
filtru. 

Tipy: 

Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, protože 
obsahují více šťávy. Ananas, červená řepa, celer, 
jablko, okurka, mrkev, špenát, meloun, rajče, 
granátové jablko, pomeranč a hroznové víno jsou 
obzvláště vhodné pro zpracování v odšťavňovači. 
Slabé slupky nebo kůry nemusíte odstraňovat. Je 
třeba odstranit jen silné slupky - například 
slupky pomeranče, ananasu a neuvařené červené 
řepy. Odstraňte též bílá jádra citrusových 
plodů, protože by džusu přidávala hořkou příchuť. 
Při přípravě jablečného džusu pamatujte, že 
hustota jablečného džusu závisí na druhu jablek, 
který používáte. Čím šťavnatější jablko, tím řidší 
džus. Vyberte takový druh jablka, ze kterého 
získáte džus podle vašich představ. 
Jablečný džus velmi rychle zhnědne. To můžete 
zpomalit, přidáte-li do jablečného džusu několik 
kapek citrónové šťávy. 
Ovoce, které obsahuje škrob, například banány, 
papája, avokádo, fíky a mango není vhodné pro 
zpracování v odšťavňovači. Ke zpracování tohoto 
druhu ovoce použijte mixér nebo tyčový 
mixér. 
V odšťavňovači lze rovněž zpracovat listy a 
stonky, například hlávkový salát. 
Džus vypijte hned po vymačkání. Je-li šťáva na 
vzduchu, ztratí chuť a výživnou hodnotu. 
Abyste získali maximální množství džusu, vždy 
stlačujte pěchovač pomalu. 
Odšťavňovač není vhodný pro zpracování velmi 
tvrdého nebo vláknitého/škrobovitého ovoce a 
zeleniny jako je cukrová třtina. 

Čištění: 

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové 
žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní 
tekuté přípravky, jako je například líh, benzín nebo 
aceton. 
Přístroj je jednodušší čistit hned po použití. 
 
 
Vypněte spotřebič a odpojte ze sítě. 
 
Rozeberte spotřebič v opačném pořadí, než jste 
ho složili! 
 
Použijte kartáč pro důkladné vyčištění po provozu. 
Nepoužívejte kovové houbičky na čištění, mohli 
byste poškodit spotřebič. 
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Nepoužívejte na čištění myčku nádobí. 
 
Nenamáčejte základnu ani ji nedávejte pod proud 
vody, pro vyčištění použijte suchý nebo vlhký 
hadřík.  

Životní prostředí: 

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného 
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do 
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit 
životní prostředí 

Záruka a servis 

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste 
potřebovali nějakou informaci, kontaktujte 
Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje 
ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v 
letáčku s celosvětovou zárukou). 
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky 
nenachází, můžete kontaktovat místního 
dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení 
Service Department of Gorenje Domestic 
Appliances. 
Jen pro osobní užití! 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO 
RADOSTI PŘI 

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE 
 

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny! 


