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Návod k obsluze a údržbě 

ODŠŤAVOVAČ PRAKTIK AJ10  

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data:   
Typ:  AJ10  
Napájecí napětí:  120-240 V AC, 50 Hz  
Příkon:  700 W  
Hladina akustického výkonu (dB)(A):  <=74 dB (A)  
Třída ochrany:  II  
Objem:  0,5 l  

Zpracovává ovoce a zeleninu:  
citróny, pomeranče, grapefruity, mandarinky, maliny, ostružiny, borůvky, mrkev, celer, jablka, atd. 
 
Provozní podmínky:  
Výrobek je určen pouze pro domácí použití.  
Obsluha: 

Před prvním použitím:  
• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.  
• Opatrně odstraňte obalový materiál.  
• Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku spotřebiče.  
 



Příprava pro použití:  
• Odšťavovač umístěte na stabilní vodorovnou podložku.  
• Pokud chcete odšťavovač rozebrat, musí být odpojen z el. sítě.  
• Po rozebrání a umytí vraťte oddělané části na své místo.  
• Přístroj bude funkční, pokud části jednotlivých dílů budou řádně spojeny a víčko uzavřené.  
• Ovoce nebo zeleninu vždy před odšťavováním omyjte a upravte na požadovanou velikost.  
• Pod výpust vložte nádobu na zachycení džusu.  
Údržba: 
Čištění vnějších povrchů pohonné jednotky  
• Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu pohonné jednotky je odpojena ze zásuvky.  
• Při čištění pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.  
• K čistění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.  
• Vnější povrch pohonné jednotky čistěte pouze navlhčenou tkaninou.  
• Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pohonné jednotky.  
Čištění příslušenství  
• Nádobu, lisovací kužel a síto ihned po použití umyjte pod tekoucí vodou. Zaschlé části ovoce se 
obtížněji odstraňují.  
• K čistění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.  
• Buďte velmi opatrní při manipulaci se sítem, je velmi ostré!  
Bezpečnostní upozornění:  

• Před každým použitím odšťavovač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást, 
odšťavovač nepoužívejte.  
• Poškozený odšťavovač nebo některou její součást sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.  
• Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním 
technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.  
• Přístroj používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.  
• Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod 
proudem vody.  
• Nikdy nepoužívejte zástrčku jako vypínači už připojením nebo odpojením od pří-stroje v době, kdy je 
připojený k síti.  
• Důležité je vždy vypnout pomocí síťového vypínače.  
• Pokud spotřebič právě nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, vytáhněte šňůru ze zásuvky.  
• Pohonnou jednotku neumývejte v myčce.  
• Používání příslušenství, které není doporučené výrobcem, může vést k poškození přístroje, elektrickému 
šoku nebo zranění.  
• Nepoužívejte venku.  
• Nenechávejte viset šňůru přes hranu stolu nebo ležet na horkém povrchu.  
• Neumísťujte spotřebič v blízkosti tepla.  
• Nepoužívejte spotřebič na jiné účely než je určený.  
• Zajistěte, aby spotřebič byl za provozu odkládán vždy na rovný a stabilní podklad z nehořlavého 
materiálu.  
• Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy dozoru a po každém jeho vypnutí odpojte 
síťový přívod ze zásuvky.  
• Příslušenství pohonné jednotky nasazujte a odnímejte pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.  
• Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a 
taháním za napájecí přívod.  
• Opravu přístroje svěřte výrobci nebo specializovanému servisnímu středisku.  
• Nikdy nevkládejte prsty nebo cokoli jiného, co není určeno k odšťavování do trubice.  
• Než odšťavovač otevřete, nechejte úplně zastavit otáčející se části přístroje. 
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Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte 
ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické 
přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté 
popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci 
nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. 
Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může 
při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

ZÁRUČNÍ LIST  
Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 

 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají 
pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data 
zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu 
o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:…………………………. Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:……………………………………………………………………………………… 
 


