
ODŠŤAVŇOVAČ JOCCA 

 

NÁVOD 

 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 

1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku. 2) Tento spotřebič 

mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem 

nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. 3) Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním 

nesmějí hrát. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo jejich dosah. 4) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro 

něj není určeno. 5) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy 
a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za 

jakost. 6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek. 7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu 

záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí. 8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných 

spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. 9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku! 10) 

Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. 11) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku 
odpovídá napětí ve vaší zásuvce. 12) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké 

předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu. 13) Pokud 

je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. 

Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. 14) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí 

přívod. 15) Nepoužívejte odšťavňovač, je-li sítko poškozeno. 16) Jednotku motoru nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. 17) Spotřebič vždy vypněte 
a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním. 18) Před demontáží 

příslušenství nebo částí, které se při používání pohybují, ověřte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky, a vyčkejte, až se pohyblivé části zastaví. 

19) Během provozu nestrkejte do plnícího otvoru ruce ani cizí předměty. 20) Ingredience nestrkejte do plnícího otvoru prsty ani žádným náčiním. Vždy 

používejte dodávaný přítlak. 21) Dávejte pozor při manipulaci s nerezovým sítem, protože ostří na dně síta je velmi ostré. Neopatrným zacházením si můžete 

způsobit poranění. 22) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, 
znehodnocení potravin atp.). 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM  

 

Očistěte všechny části spotřebiče mýdlovou vodou, s výjimkou základny motoru, a osušte hadříkem. Chcete-li spotřebiče rozebrat, proveďte následující 
kroky: 

1. Oddělte filtr a nádobu na šťávu od základny motoru. 

2. Chcete-li spotřebiče znovu dát dohromady, proveďte to samé obráceně. 

 
PROVOZ 

 

- Odviňte kabel od základny a zapojte jej do elektrické sítě. 

- Umístěte pod nalévací hubici sklenici, abyste získali šťávu. 

- Ovoce rozkrojte na polovinu a umístěte ho přes kužel.  
- Lehce přitlačte ovoce na kužel a spotřebiče se automaticky spustí. Vylisovaná šťáva okamžitě stéká do sklenice umístěné pod nalévací hubicí.  

- Elektrický odšťavňovač se nezřetelně otáčí směrem k pravé a levé straně, aby se dosáhlo lepšího odběru šťávy.  

- Když přestanete tlačit, spotřebiče se zastaví. Doporučuje se časté čištění filtru, aby se získalo větší množství šťávy. 

- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 

 
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

-Výrobek pro potravinářské použití. 

-Před každým použitím, ještě před prvním, produkt omyjte mýdlem a vodou. 

-Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od sítě. 
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit.  

- NIKDY neponořujte základnu motoru do vody ani do jiné kapaliny. K očištění použijte vlhký hadřík nebo houbu.  

- Oddělte části odšťavňovače. (Viz část „PŘED PRVNÍM POUŽITÍM“) 

- Po každém použití okamžitě očistěte všechny části odšťavňovače, protože jakmile je buničina suchá, je obtížnější ji vyčistit.  

-Uložte spotřebič na bezpečné místo. 
 

 

 

 

a- Kužel 
b- Filtr 

c- Nádoba na šťávu 

d- Hřídel 

e- Základna motoru 

f- Vodič a zástrčka 
 

 

 

 

 

RECYKLACE VÝROBKU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Obal 

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály 

zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné komunální způsoby sběru odpadu, které jsou vhodné pro každý typ materiálu. 
 

Elektrické a elektronické výrobky 

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat společnosti pro sběr 

odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE). 

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 


