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NÁVOD K POUŽITÍ 

Odšťavňovač Professor CZ705

Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí 
použití. Předáte-li výrobek dalším osobám, předejte spolu s ním i tento návod. 

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Popis přístroje
1. Pěchovadlo
2. Vrchní kryt
3. Rotační sítko
4. Pouzdro rotačního sítka s hubicí
5. Základna s motorem
6. Pojistka
7. Nádoba na dužinu
8. Otočný ovladač/regulátor rychlosti
9. Nádoba na šťávu s oddělovačem pěny
10. Kartáček na čištění sítka (není vyobrazen)

Otočný regulátor rychlosti 
Poloha 0 – vypnuto
Poloha 1 / 2 – zapnuto, rychlost 1 / 2
Poloha P – motor běží na maximální výkon pouze po dobu nastavení regulátoru

Technické parametry
Napětí:  220-240V
Frekvence:  50Hz
Příkon:  800W
Hlučnost:  80 dB(A) *
Třída ochrany:  II
Otáčky:  max. 16000 rpm*
Nádoba na dužinu:  1,1 l 
Nádoba šťávu:  1,0 l
Plnící otvor:   75 mm
Délka kabelu: 1,3 m včetně vidlice
Hmotnost:  3,3 kg komplet*
Rozměry:  26 x 39 x  18 cm *

* Tolerance +/- 5%
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Důležitá bezpečnostní upozornění 

• Tento spotřebič nesmějí používat děti. 
Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo 
dosah dětí. 

• Spotřebič mohou používat osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými 
či mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. 

•  Na děti by se mělo dohlížet, aby se 
zajistilo, že si nebudou se spotřebičem 
hrát.

•  Nepoužívejte spotřebič, je-li rotační sítko 
poškozeno!

•  POZOR! Rotační sítko je velmi ostré. Při 
manipulaci s ním buďte velmi opatrní, 
aby nedošlo k poranění!

• Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič 
bez dozoru. Kontrolujte ho po celou dobu 
přípravy potravin!

•  Vždy odpojte spotřebič od napájení, 
pokud ho necháváte bez dozoru.

•  Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici 
napájecího přívodu ze zásuvky, pokud ho 
necháváte bez dozoru nebo předtím, než 
začnete spotřebič sestavovat, rozebírat 
nebo čistit. 

•  Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. 
zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma 
rukama a taháním za napájecí přívod!

• Před výměnou příslušenství nebo 
přístupných částí, které se při používání 
pohybují, před montáží a demontáží, 
před čistěním nebo údržbou, vypněte 
spotřebič a odpojte ho od napájení 
vytažením vidlice napájecího přívodu z 
el. zásuvky.

•  Je-li napájecí přívod spotřebiče poškozen, 
musí být nahrazen pouze autorizovaným 
servisním technikem nebo výrobcem, aby 

se zabránilo vzniku nebezpečné situace. 
Pravidelně kontrolujte stav napájecího 
přívodu.

• Před prvním použitím zkontrolujte, zda 
napětí uvedené na štítku spotřebiče 
odpovídá napětí ve Vaší elektrické 
síti. Spotřebič je nutné připojit pouze 
do zásuvky elektrické instalace, která 
odpovídá příslušným normám.

• Tento spotřebič není určen pro činnost 
pomocí vnějšího časového spínače 
nebo odděleného systému dálkového 
ovládání. 

• Po vybalení se přesvědčte, zda je 
spotřebič kompletní a zda není poškozen. 
V případě, že si nejste jisti, spotřebič 
nezapínejte a obraťte se na autorizovaný 
servis nebo prodejce.

•  Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem. 
• Spotřebič je určen pouze pro použití 

v domácnostech a podobné účely (v 
obchodech, kancelářích a podobných 
pracovištích, v podnicích zajišťujících 
nocleh se snídaní apod.). Tento přístroj 
není určen pro komerční použití.

• Používejte tento přístroj výlučně pro 
soukromou potřebu a pro účel, pro 
který je určen tak, jak je popsán v tomto 
návodu. 

• Napájecí přívod nesmí být poškozen 
ostrými nebo horkými předměty, 
otevřeným plamenem a nesmí se ponořit 
do vody ani ohýbat přes ostré hrany. 
Nenechávejte přívodní šňůru viset přes 
hranu stolu nebo pultu. Nepokládejte 
spotřebič ani přívodní šňůru na horký 
povrch. Zavaděním, zakopnutím nebo 
zataháním za přívod např. dětmi může 
dojít k převržení spotřebiče a následně k 
vážnému zranění. 

• Dbejte na to, aby se napájecí přívod 
nedostal do kontaktu s rotující částí 
spotřebiče.
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•  Nedoporučujeme používání adaptérů 
a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich 
použití nezbytné, použijte jen takové, 
které vyhovují platným bezpečnostním 
normám, a dbejte, abyste nepřekročili 
limit napětí uvedený na prodlužovací 
šňůře či adaptéru.

•  Nesahejte na spotřebič mokrýma nebo 
vlhkýma rukama. Nepoužívejte spotřebič, 
když máte bosé nebo vlhké nohy.

•  Elektrické spotřebiče značky Professor 
vyhovují příslušným bezpečnostním 
předpisům. Opravy smějí být prováděny 
pouze autorizovaným servisem. 
Neodborné opravy mohou vystavit 
uživatele značnému nebezpečí a 
znamenají rovněž ztrátu nároku na 
bezplatný servis.

• Spotřebič používejte pouze v pracovní 
poloze na místech, kde nehrozí jeho 
převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti 
od tepelných zdrojů (např. kamna, 
sporák, vařič, horkovzdušná trouba, 
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, 
závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. 
dřezy, umyvadla atd.).

• Po použití vždy vypněte spotřebič 
vypínačem (poloha 0) a nebudete-li 
spotřebič používat, odpojte jej ze sítě. 

• Nikdy neponořujte pohonnou motorovou 
jednotku do vody či jiné tekutiny. 

• Nesprávné použití přístroje může vést k 
poranění.

•  Než začnete přístroj rozebírat, přemisťovat 
apod. vždy přístroj vypněte a počkejte, až se 
pohyblivé části úplně zastaví.

•  Nikdy nevsunujte prsty nebo jiné předměty 
do plnícího otvoru. K tomuto účelu používejte 
vždy jen přiložené pěchovadlo.

•  Vyhněte se kontaktu s pohyblivými 
částmi odšťavňovače. 

• Než odejmete kryt odšťavňovače, 
počkejte, až se všechny pohyblivé díly 
zastaví.

• Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství 
ani díly, které nebyly dodány s tímto 
výrobkem a které nebyly doporučeny 
společností Zásobování a.s. Pokud 
použijete takové příslušenství, hrozí 
nebezpečí poranění a záruka pozbývá 
platnosti.

•  Před prvním použitím přístroje důkladně 
omyjte všechny díly, které přicházejí do 
styku s potravinami, viz kapitola Čištění.

• Před přípravou odstraňte z potravin 
případné obaly.

•  Po vybalení zlikvidujte obalový materiál 
vhodným způsobem. Nenechávejte jej, 
zejména plastové sáčky, v dosahu dětí - 
mohou představovat nebezpečí!

• Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně 
déle než 3 minuty! Po 3 minutách 
nepřetržitého chodu vypněte přístroj a 
nechte jej dalších 5 minut vychladnout. 

• Spotřebič je vybaven bezpečnostní 
tepelnou pojistkou, která přeruší přívod 
proudu v případě přetížení/nadměrného 
přehřátí motoru. Pokud k tomu dojde, 
vypněte spotřebič, odpojte jej od sítě a 
obraťte se na autorizovaný servis. 

• Správným sestavením spotřebiče se 
uvolní bezpečnostní pojistky a spotřebič 
je možné zapnout. Spotřebič se nezapne, 
pokud není správně sestaven. V žádném 
případě nepoužívejte bezpečnostní 
pojistky k vypínání spotřebiče! Spotřebič 
vždy vypínejte otočením ovládacího 
knoflíku do polohy 0. 

JAKMILE JE ODŠŤAVŇOVAČ 
V PROVOZU, NEUVOLŇUJTE 
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU.

Příprava k použití

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména 
plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z odšťavňovače i příslušenství odstraňte všechny případné adhezní 
fólie, samolepky nebo papír. 
Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně 
opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha, případně nechte oschnout.
Důkladně si přečtěte všechna Důležitá bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi!
Před sestavováním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vytažený ze zásuvky.
Základnu s motorem postavte na zvolenou rovnou, stabilní, hladkou a čistou pracovní plochu, mimo dosah dětí a 
nesvéprávných osob.
Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči zajišťují proudění vzduchu při ventilaci a nesmí se 
zakrývat ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky. 
El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné odšťavňovač, v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě. 

Sestavení odšťavňovače

1. Základnu s motorem (5) postavte na rovný, stabilní, hladký a čistý povrch. Ujistěte se, že stojí pěvně na všech 
přísavných nožkách. Pojistku (6) sklopte dolů.

2. Na střed základny nasaďte pouzdro s hubicí (4), tak aby hubice zapadla do otvoru na boku základny.
3. Nádobu na dužinu (7) zasuňte pod okraj pouzdra (4).
4. Do středu pouzdra (4) pečlivě zasaďte (lehce přitlačte) rotační sítko (3). Po usazení sítkem lehce otočte a zkontrolujte 

tím, zda se rovnoměrně otáčí. Při manipulaci s ním buďte velmi opatrní, sítko je ostré!
5. Na odšťavňovač nasaďte vrchní kryt (2), tak aby zakrýval nádobu na dužinu i základnu s rotačním sítkem a zajistěte jej 

pojistkou (6)  - zvedněte ji nahoru až zapadne do žlábků na vrchním krytu (ozve se cvaknutí).
6. Pod hubici postavte nádobu na šťávu (9).

Odšťavňování

1. Přesvědčte se, že je otočný ovládač v poloze vypnuto a odšťavňovač je řádně sestavený. Poté připojte vidlici přívodního 
kabelu do el. zásuvky. 

2. Odšťavňovač zapnete otočením regulátoru do polohy 1, 2 nebo P.
 • Nižší rychlost (1) je vhodná pro odšťavňování měkkého ovoce a zeleniny - rajčata, pomeranče, švestky, hroznové 

víno, třešně, maliny, meruňky apod. 
 • Vyšší rychlost (2) naopak pro tvrdší plody - mrkev, jablka, celer, červená řepa apod.  
 • Pulzaci (P) používejte zejména na tvrdší plody, v pouze krátkých intervalech několika sekund.
3. Do plnící otvoru postupně vkládejte připravené ovoce a/nebo zeleninu. K posunování používejte pouze přiložené 

pěchovadlo! Pěchovadlo natočte tak, aby drážka na pěchovadle správně zapadla na výlisek uvnitř otvoru. Nikdy 
suroviny v otvoru neposunujte prsty nebo kuchyňským náčiním a jinými předměty!

4. K posouvání ovoce/zeleniny uvnitř otvoru nepoužívejte příliš velký tlak na pěchovadlo. Mohlo by dojít k vymačkání 
menšího množství šťávy a poškození přístroje. 

6. Pravidelně kontrolujte nádobu na dužinu i šťávu a jsou-li plné, přístroj vypněte a před dalším odšťavňováním nádoby 
vyprázdněte.

7. Po skončení práce otočte regulátor do polohy vypnuto (0) , počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví, a vytáhněte 
jej ze zásuvky. Poté můžete spotřebič rozebrat a vyčistit, viz. Čištění a údržba.

Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně déle než 3 minuty!
Po 3 minutách nepřetržitého chodu vypněte přístroj a nechte jej dalších 5 minut vychladnout. 
Při prvním zapnutí se může objevit případné krátké, mírné zakouření nebo zápach, tato skutečnost není na 
závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
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Příprava k použití

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména 
plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z odšťavňovače i příslušenství odstraňte všechny případné adhezní 
fólie, samolepky nebo papír. 
Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně 
opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha, případně nechte oschnout.
Důkladně si přečtěte všechna Důležitá bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi!
Před sestavováním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vytažený ze zásuvky.
Základnu s motorem postavte na zvolenou rovnou, stabilní, hladkou a čistou pracovní plochu, mimo dosah dětí a 
nesvéprávných osob.
Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči zajišťují proudění vzduchu při ventilaci a nesmí se 
zakrývat ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky. 
El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné odšťavňovač, v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě. 

Sestavení odšťavňovače

1. Základnu s motorem (5) postavte na rovný, stabilní, hladký a čistý povrch. Ujistěte se, že stojí pěvně na všech 
přísavných nožkách. Pojistku (6) sklopte dolů.

2. Na střed základny nasaďte pouzdro s hubicí (4), tak aby hubice zapadla do otvoru na boku základny.
3. Nádobu na dužinu (7) zasuňte pod okraj pouzdra (4).
4. Do středu pouzdra (4) pečlivě zasaďte (lehce přitlačte) rotační sítko (3). Po usazení sítkem lehce otočte a zkontrolujte 

tím, zda se rovnoměrně otáčí. Při manipulaci s ním buďte velmi opatrní, sítko je ostré!
5. Na odšťavňovač nasaďte vrchní kryt (2), tak aby zakrýval nádobu na dužinu i základnu s rotačním sítkem a zajistěte jej 

pojistkou (6)  - zvedněte ji nahoru až zapadne do žlábků na vrchním krytu (ozve se cvaknutí).
6. Pod hubici postavte nádobu na šťávu (9).

Odšťavňování

1. Přesvědčte se, že je otočný ovládač v poloze vypnuto a odšťavňovač je řádně sestavený. Poté připojte vidlici přívodního 
kabelu do el. zásuvky. 

2. Odšťavňovač zapnete otočením regulátoru do polohy 1, 2 nebo P.
 • Nižší rychlost (1) je vhodná pro odšťavňování měkkého ovoce a zeleniny - rajčata, pomeranče, švestky, hroznové 

víno, třešně, maliny, meruňky apod. 
 • Vyšší rychlost (2) naopak pro tvrdší plody - mrkev, jablka, celer, červená řepa apod.  
 • Pulzaci (P) používejte zejména na tvrdší plody, v pouze krátkých intervalech několika sekund.
3. Do plnící otvoru postupně vkládejte připravené ovoce a/nebo zeleninu. K posunování používejte pouze přiložené 

pěchovadlo! Pěchovadlo natočte tak, aby drážka na pěchovadle správně zapadla na výlisek uvnitř otvoru. Nikdy 
suroviny v otvoru neposunujte prsty nebo kuchyňským náčiním a jinými předměty!

4. K posouvání ovoce/zeleniny uvnitř otvoru nepoužívejte příliš velký tlak na pěchovadlo. Mohlo by dojít k vymačkání 
menšího množství šťávy a poškození přístroje. 

6. Pravidelně kontrolujte nádobu na dužinu i šťávu a jsou-li plné, přístroj vypněte a před dalším odšťavňováním nádoby 
vyprázdněte.

7. Po skončení práce otočte regulátor do polohy vypnuto (0) , počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví, a vytáhněte 
jej ze zásuvky. Poté můžete spotřebič rozebrat a vyčistit, viz. Čištění a údržba.

Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně déle než 3 minuty!
Po 3 minutách nepřetržitého chodu vypněte přístroj a nechte jej dalších 5 minut vychladnout. 
Při prvním zapnutí se může objevit případné krátké, mírné zakouření nebo zápach, tato skutečnost není na 
závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
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Užitečné tipy a doporučení

• Do nádoby na dužinu můžete vložit plastový sáček a usnadnit si tak její čištění.
• Nejlepší výsledek dosáhnete při odšťavňování zralého a čerstvého ovoce/zeleniny. Obsahují více šťávy.
• Zeleninu a ovoce předem pečlivě omyjte a odstraňte tvrdé a vláknité části např.: slupky (ananas), nať (celer), pecky 

(broskve, švestky, meruňky, třešně, višně apod.), jádra, pokud jsou ve velkém počtu (meloun). U artyčoků odstřeďujte 
pouze srdíčka.

• Ne všechno ovoce či zelenina vyžaduje oloupání. Jestliže je slupka jemná a tenká a jedlá (např. jablka, hrušky, broskve, 
meruňky, rajčata apod.), není nutno loupat.

• Měkké a moučnaté ovoce (banán, papája, mango, avokádo, baklažán, fík apod.) nedává dobrou šťávu.
• Bylinky nebo listovou zeleninu stočte do ruliček.
• Ovoce/zeleninu nakrájejte, je-li to potřeba, na díly vhodné do plnící šachty. Její velký průměr Vám usnadní práci. 
• Množství získané šťávy závisí na druhu a kvalitě ovoce a zeleniny. Při zpracování bobulovin je množství získané šťávy 

velmi malé vzhledem k vysokému obsahu pektinu (pektin je přírodní želírovací prostředek). Pro tento druh ovoce se 
lépe hodí speciální lisy na bobuloviny nebo odšťavovač na vyluhování šťávy z ovoce párou.

• Šťávy z ovoce a zeleniny obsahují cenné vitamíny a minerální látky, které se působením světla a okysličováním rychle 
znehodnocují a šťávy rovněž mění rychle chuť a barvu. Proto je nejlépe pít šťávu čerstvou okamžitě po vyrobení. 
Ke snížení rychlosti oxidace a následné změny barvy přidejte několik kapek citrónové šťávy okamžitě po dokončení 
přípravy šťávy (zejména u šťávy z mrkve, jablek a hrušek).

• Připravujete-li mixovaný nápoj z více druhů ovoce či zeleniny, použijte nejprve měkké ovoce a potom tvrdší.
• Jestliže připravujete šťávu dvě či tři hodiny před podáváním, přikryjte nádobu s vyrobenou šťávou okamžitě po dokončení 

a umístěte do lednice.
Upozornění: Nikdy neskladujte vyrobenou šťávu déle než 24 hodin.
Malé množství dužiny ve šťávě je běžné a zvyšuje její chuť, vůni a nutriční hodnotu.

Čištění a údržba

Před čištěním se nejprve ujistěte, že je odšťavňovač vypnutý, vytažený ze zásuvky a nechte ho důkladně 
vychladnout. Čištění provádějte vždy ihned po ukončení práce!
Základnu s motorem čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem. Základnu s motorem a napájecí kabel nikdy neponořujte 
do vody! 
Odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu a poté důkladně opláchněte čistou vodou. Můžete je také 
vložit do myčky nádobí - program s teplotou max. 50°C!
Pro čištění sítka použijte přiložený kartáček. Se sítkem manipulujte velmi opatrně, aby nedošlo k poranění o ostří!
Před uložením přístroje zkontrolujte, zda je čistý a zcela suchý. Odšťavňovač ukládejte mimo dosah dětí!
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Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit 
některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit 
na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, 
není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maxi-
málně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebi-
telem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanic-
kým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou 
událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo 
oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití 
jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Inter-
servis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 
Servis: Interservis Liberec s r.o.,

28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elek-
tronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte preven-
ci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného 
místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na 
www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace 
elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)
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NÁVOD NA POUŽITIE

Odšťavovač Professor CZ705

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce
použitie. Ak odovzdáte výrobok ďalším osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Popis prístroja
1. Pechovadlo
2. Vrchný kryt
3. Rotačné sitko
4. Puzdro rotačného sitka s hubicou
5. Základňa s motorom
6. Poistka
7. Nádoba na dužinu
8. Otočný ovládač / regulátor rýchlosti
9. Nádoba na šťavu s oddeľovačom peny
10. Kefka na čistenie sitka

Otočný regulátor rýchlosti
Poloha 0 - vypnuté
Poloha 1/2 - zapnuté, rýchlosť 1/2
Poloha P - motor beží na maximálny výkon len po dobu nastavenia regulátora

Technické parametre
Napätie:  220-240V
Frekvencia:  50Hz
Príkon:  800W
Hlučnosť:  80 dB (A) *
Trieda ochrany:  II
Otáčky:  max. 16000 rpm *
Nádoba na dužinu:  1,1 l
Nádoba šťavu:  1,0 l
Plniaci otvor:  75 mm
Dĺžka kábla:  1,3 m vrátane vidlice
Hmotnosť:  3,3 kg komplet *
Rozmery:  26 x 39 x 18 cm *

* toleráncia +/-5 %
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Dôležité bezpečnostné upozornenia

• Tento spotrebič nesmú používať 
deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod 
mimo dosahu detí. Spotrebič môžu 
používať osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod 
dozorom alebo boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a 
rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

• Na deti by sa malo dohliadať, aby sa 
zaistilo, že si nebudú so spotrebičom 
hrať.

• Nepoužívajte spotrebič, ak je rotačné 
sitko poškodené!

• POZOR! Rotačné sitko je veľmi ostré. Pri 
manipulácii s ním buďte veľmi opatrní, 
aby nedošlo k poraneniu!

• Nikdy nenechávajte zapnutý spotrebič 
bez dozoru. Kontrolujte ho po celú dobu 
prípravy potravín!

• Vždy odpojte spotrebič od napájania, 
pokiaľ ho nechávate bez dozoru.

• Vždy spotrebič vypnite a vytiahnite vidlicu 
napájacieho prívodu zo zásuvky, ak ho 
nechávate bez dozoru alebo predtým, 
ako začnete spotrebič zostavovať, 
rozoberať alebo čistiť.

• Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte 
do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky 
mokrými rukami a ťahaním za napájací 
prívod!

• Pred výmenou príslušenstva alebo 
prístupných častí, ktoré sa pri používaní 
pohybujú, pred montážou a demontážou, 
pred čistením alebo údržbou, vypnite 
spotrebič a odpojte ho od napájania 
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu 
z el. zásuvky.

• Ak je napájací prívod spotrebiča 
poškodený, musí byť nahradený iba 
autorizovaným servisným technikom 

alebo výrobcom, aby sa zabránilo 
vzniku nebezpečnej situácie. Pravidelne 
kontrolujte stav napájacieho prívodu.

• Pred prvým použitím skontrolujte, či 
napätie uvedené na štítku spotrebiča 
odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej 
sieti. Spotrebič je nutné pripojiť len do 
zásuvky elektrickej inštalácie, ktorá 
zodpovedá príslušným normám.

• Tento spotrebič nie je určený pre činnosť 
pomocou vonkajšieho časového spínača 
alebo oddeleného systému diaľkového 
ovládania.

• Po vybalení sa presvedčte, či je spotrebič 
kompletný a či nie je poškodený. V 
prípade, že si nie ste istí, spotrebič 
nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný 
servis alebo predajcu.

• Nepoužívajte spotrebič pod šírym 
nebom.

• Spotrebič je určený len pre použitie 
v domácnostiach a podobné účely 
(v obchodoch, kanceláriách a 
podobných pracoviskách, v podnikoch 
zabezpečujúcich nocľah s raňajkami 
a pod.). Tento prístroj nie je určený pre 
komerčné použitie.

• Používajte tento prístroj výhradne pre 
súkromnú potrebu a na účel, na ktorý 
je určený tak, ako je popísané v tomto 
návode.

• Napájací prívod nesmie byť poškodený 
ostrými alebo horúcimi predmetmi, 
otvoreným plameňom a nesmie sa 
ponoriť do vody ani ohýbať cez ostré 
hrany. Nenechávajte prívodnú šnúru 
visieť cez hranu stola alebo pultu. 
Neklaďte spotrebič ani prívodnú šnúru na 
horúci povrch. Zavádzaním, zakopnutím 
alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi 
môže dôjsť k prevráteniu spotrebiča a 
následne k vážnemu zraneniu.

Popis prístroja
1. Pechovadlo
2. Vrchný kryt
3. Rotačné sitko
4. Puzdro rotačného sitka s hubicou
5. Základňa s motorom
6. Poistka
7. Nádoba na dužinu
8. Otočný ovládač / regulátor rýchlosti
9. Nádoba na šťavu s oddeľovačom peny
10. Kefka na čistenie sitka

Otočný regulátor rýchlosti
Poloha 0 - vypnuté
Poloha 1/2 - zapnuté, rýchlosť 1/2
Poloha P - motor beží na maximálny výkon len po dobu nastavenia regulátora

Technické parametre
Napätie:  220-240V
Frekvencia:  50Hz
Príkon:  800W
Hlučnosť:  80 dB (A) *
Trieda ochrany:  II
Otáčky:  max. 16000 rpm *
Nádoba na dužinu:  1,1 l
Nádoba šťavu:  1,0 l
Plniaci otvor:  75 mm
Dĺžka kábla:  1,3 m vrátane vidlice
Hmotnosť:  3,3 kg komplet *
Rozmery:  26 x 39 x 18 cm *

* toleráncia +/-5 %

CZ705_navod.indd   11 16.10.2015   8:35:32



strana 12

• Dbajte na to, aby sa napájací prívod 
nedostal do kontaktu s rotujúcou časťou 
spotrebiča.

• Neodporúčame používanie adaptérov 
a / alebo predlžovacej šnúry. Ak je ich 
použitie nevyhnutné, použite len také, 
ktoré vyhovujú platným bezpečnostným 
normám, a dbajte, aby ste neprekročili 
limit napätia uvedený na predlžovacej 
šnúre alebo adaptéri.

• Nesiahajte na spotrebič mokrými alebo 
vlhkými rukami. Nepoužívajte spotrebič, 
keď máte bosé alebo vlhké nohy.

• Elektrické spotrebiče značky Professor 
vyhovujú príslušným bezpečnostným 
predpisom. Opravy môžu byť vykonávané 
len autorizovaným servisom. Neodborné 
opravy môžu vystaviť užívateľa 
značnému nebezpečenstvu a znamenajú 
tiež stratu nároku na bezplatný servis.

• Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe 
na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v 
dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov 
(napr. pec, sporák, varič, teplovzdušná rúra, 
gril), horľavých predmetov (napr. záclony, 
závesy atď.) a vlhkých povrchov (napr. 
drezy, umývadlá atď.).

• Po použití vždy vypnite spotrebič 
vypínačom (poloha 0) a ak nebudete 
spotrebič používať, odpojte ho zo siete.

• Nikdy neponárajte pohonnú motorovú 
jednotku do vody či inej tekutiny.

• Nesprávne použitie zariadenia môže 
viesť k poraneniu.

• Než začnete prístroj rozoberať, 
premiestňovať. Vždy prístroj vypnite a 
počkajte, až sa pohyblivé časti úplne 
zastaví.

• Nikdy nevsúvajte prsty alebo iné 
predmety do plniaceho otvoru. K tomuto 
účelu používajte vždy len priložené 
pechovadlo.

• Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými 
časťami odšťavovača.

• Než odoberiete kryt odšťavovača, 
počkajte, až sa všetky pohyblivé diely 
zastavia.

• Nikdy nepoužívajte žiadne príslušenstvo 
ani diely, ktoré neboli dodané s týmto 
výrobkom a ktoré neboli odporučené 
spoločnosťou Zásobovaní a.s. Ak 
použijete takéto príslušenstvo, hrozí 
nebezpečenstvo poranenia a záruka 
stráca platnosť.

• Pred prípravou odstráňte z potravín 
prípadné obaly.

• Po vybalení zlikvidujte obalový materiál 
vhodným spôsobom. Nenechávajte ho, 
najmä plastové vrecká, v dosahu detí - 
môžu predstavovať nebezpečenstvo!

• Nepoužívajte prístroj neprerušovane 
dlhšie než 3 minúty! Po 3 minútach 
nepretržitého chodu vypnite prístroj 
a nechajte ho ďalších 5 minút 
vychladnúť.

• Spotrebič je vybavený bezpečnostnou 
tepelnou poistkou, ktorá preruší prívod 
prúdu v prípade preťaženia / nadmerného 
prehriatia motora. Ak k tomu dôjde, 
vypnite spotrebič, odpojte ho od siete a 
obráťte sa na autorizovaný servis.

• Správnym zostavením spotrebiča sa 
uvoľní bezpečnostné poistky a spotrebič 
je možné zapnúť. Spotrebič sa nezapne, 
pokiaľ nie je správne zostavený. 
V žiadnom prípade nepoužívajte 
bezpečnostné poistky k vypínaniu 
spotrebiča! Spotrebič vždy vypínajte 
otočením ovládacieho gombíka do 
polohy 0.

KEĎ JE ODŠŤAVOVAČ V PREVÁDZKE, 
NEUVOĽŇUJTE BEZPEČNOSTNÝ 

ZÁMOK.
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Príprava k použití

Vybaľte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä 
plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia! Z odšťavovača aj príslušenstva odstráňte všetky prípadné 
adhézne fólie, samolepky alebo papier.
Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne 
opláchnite čistou vodou, vytrite dosucha, prípadne nechajte oschnúť.
Dôkladne si prečítajte všetky Dôležité bezpečnostné upozornenia a riaďte sa nimi!
Pred zostavovaním sa uistite, že je prístroj vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.
Základňu s motorom postavte na zvolenú rovnú, stabilnú, hladkú a čistú pracovnú plochu, mimo dosahu detí a 
nesvojprávnych osôb.
Ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu. Otvory v spotrebiči zaisťujú prúdenie vzduchu pri ventilácii a nesmú sa 
zakrývať ani inak blokovať. Nesmie sa snímať nožičky.
El. zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné odšťavovač, v prípade nebezpečenstva, ľahko odpojiť od el. siete.

Zostavenie odšťavovača

1. Základňu s motorom (5) postavte na rovný, stabilný, hladký a čistý povrch. Uistite sa, že stojí pevne na všetkých 
prísavných nôžkach. Poistku (6) sklopte dolu.
2. Na stred základne nasaďte puzdro s hubicou (4), tak aby hubica zapadla do otvoru na boku základne.
3. Nádobu na dužinu (7) zasuňte pod okraj puzdra (4).
4. Do stredu puzdra (4) starostlivo zasaďte (ľahko pritlačte) rotačné sitko (3). Po usadení sitkom ľahko otočte a skontrolujte, 
či sa rovnomerne otáča. Pri manipulácii s ním buďte veľmi opatrní, sitko je ostré!
5. Na odšťavovač nasaďte vrchný kryt (2), tak aby zakrýval nádobu na dužinu aj základňu s rotačným sitkom a zaistite ho 
poistkou (6) - zdvihnite ju hore až zapadne do žliabkov na vrchnom kryte (ozve sa cvaknutie).
6. Pod hubicu postavte nádobu na šťavu (9).

Odšťavovanie

1. Presvedčte sa, že je otočný ovládač v polohe vypnutý a odšťavovač je riadne zostavený. Potom pripojte vidlicu 
prívodného kábla do el. zásuvky.

2. Odšťavovač zapnite otočením regulátora do polohy 1, 2 alebo P.
• Nižšia rýchlosť (1) je vhodná pre odšťavovanie mäkkého ovocia a zeleniny - rajčiny, pomaranče, slivky, hrozno, čerešne, 

maliny, marhule apod.
• Vyššia rýchlosť (2) naopak pre tvrdšie plody - mrkva, jablká, zeler, červená repa apod.
• Pulzáciu (P) používajte najmä na tvrdšie plody, v iba krátkych intervaloch niekoľkých sekúnd.
3. Do plniaci otvoru postupne vkladajte pripravené ovocie a / alebo zeleninu. Na posúvanie používajte len priložené 

pechovadlo! Pechovadlo natočte tak, aby drážka na pechovadle správne zapadla na výlisok vnútri otvoru. Nikdy 
suroviny v otvore neposúvajte prstami alebo kuchynským náčiním a inými predmety!

4. K posúvaniu ovocia / zeleniny vnútri otvoru nepoužívajte príliš veľký tlak na pechovadlo. Mohlo by dôjsť k vytlačeniu 
menšieho množstva šťavy a poškodeniu prístroja.

6. Pravidelne kontrolujte nádobu na dužinu i šťavu a ak sú plné, prístroj vypnite a pred ďalším odšťavovaním nádoby 
vyprázdnite.

7. Po skončení práce otočte regulátor do polohy vypnuté (0), počkajte, až sa všetky pohyblivé diely zastavia, a vytiahnite 
ho zo zásuvky. Potom môžete spotrebič rozobrať a vyčistiť, viď. Čistenie a údržba.

Nepoužívajte prístroj neprerušovane dlhšie než 3 minúty!
Po 3 minútach nepretržitého chodu vypnite prístroj a nechajte ho ďalších 5 minút vychladnúť.
Pri prvom zapnutiu sa môže objaviť prípadné krátke, mierne zadymenie alebo zápach, táto skutočnosť nie je na 
závadu a dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
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Užitočné tipy a odporúčania

• Do nádoby na dužinu môžete vložiť plastové vrecko a uľahčiť si tak jej čistenie.
• Najlepší výsledok dosiahnete pri odšťavovaniu zrelého a čerstvého ovocia / zeleniny. Obsahujú viac šťavy.
• Zeleninu a ovocie vopred starostlivo umyte a odstráňte tvrdé a vláknité časti napr.: šupky (ananás), vňať (zeler), kôstky 

(broskyne, slivky, marhule, čerešne, višne apod.), jadrá, ak sú vo veľkom počte (melón ). U artičoku odstreďujte len 
srdiečka.

• Nie všetko ovocie či zelenina vyžaduje olúpanie. Ak je šupka jemná a tenká a jedlá (napr. jablká, hrušky, broskyne, 
marhule, paradajky apod.), nie je nutné lúpať.

• Mäkké a múčnaté ovocie (banán, papája, mango, avokádo, baklažán, figa pod.) nedáva dobrú šťavu.
• Bylinky alebo listovú zeleninu stočte do roličiek.
• Ovocie / zeleninu nakrájajte, ak je to potrebné, na diely vhodné do plniacej šachty. Jej veľký priemer Vám uľahčí prácu.
• Množstvo získanej šťavy závisí od druhu a kvality ovocia a zeleniny. Pri spracovaní bobuľovín je množstvo získanej 

šťavy veľmi malé vzhľadom k vysokému obsahu pektínu. Pre tento druh ovocia sa lepšie hodia špeciálne lisy na 
bobuľoviny alebo odšťavovač na vylúhovanie šťavy z ovocia parou.

• Šťavy z ovocia a zeleniny obsahujú cenné vitamíny a minerálne látky, ktoré sa pôsobením svetla a okysličovaním rýchlo 
znehodnocujú a šťavy tiež menia rýchlo chuť a farbu. Preto je najlepšie piť šťavu čerstvú okamžite po vyrobení. Na 
zníženie rýchlosti oxidácie a následné zmeny farby pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy okamžite po dokončení 
prípravy šťavy (najmä u šťavy z mrkvy, jabĺk a hrušiek).

• Ak pripravujete mixovaný nápoj z viacerých druhov ovocia či zeleniny, použite najprv mäkké ovocie a potom tvrdšie.
• Ak pripravujete šťavu dve či tri hodiny pred podávaním, prikryte nádobu s vyrobenou šťavou okamžite po dokončení a 

umiestnite do chladničky.
Upozornenie: Nikdy neskladujte vyrobenú šťavu dlhšie ako 24 hodín.
Malé množstvo dužiny v šťave je bežné a zvyšuje jej chuť, vôňu a nutričnú hodnotu.

Čistenie a údržba

Pred čistením sa najskôr uistite, že je odšťavovač vypnutý, vytiahnutý zo zásuvky a nechajte ho dôkladne 
vychladnúť.
Čistenie vykonávajte vždy ihneď po ukončení práce!
Základňu s motorom čistite len mierne navlhčenou handričkou. Základňu s motorom a napájací kábel nikdy neponárajte 
do vody!
Odnímateľné časti umyte v teplej vode s prídavkom saponátu a potom dôkladne opláchnite čistou vodou. Môžete ich tiež 
vložiť do umývačky riadu - program s teplotou max. 50 ° C!
Pre čistenie sitka použite priložený kefku. So sitkom manipulujte veľmi opatrne, aby nedošlo k poraneniu o ostrie!
Pred uložením prístroja skontrolujte, či je čistý a úplne suchý. Odšťavovač ukladajte mimo dosahu detí!
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Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elek-
tronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie 
výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky ne-
správnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu,  najbližšieho zberného 
miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom zneni. Dialej rovnako 
na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických 

a elektronických zariadení (z domácností)

Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si 
niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľu-
jeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti 

vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných 

výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre 

poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia 
výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená 
mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na 
obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre 
ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. 
Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 

V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým 
je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácii  je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV - AV Elektronic, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk
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