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Návod k obsluhe a údržbe  
 

ODŠŤAVŇOVAČ PRAKTIK AJ10  
Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

 

 

 

 

 

Technická dáta:  
Typ:  AJ10  
Napätie  120-240 V AC, 50 Hz  
Príkon :  700 W  
Trieda ochrany:  II  
Objem:  0,5 l  
 
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.  

Spracováva ovocie a zeleninu:  
citróny, pomaranče, grapefruity, mandarinky, maliny, ostružiny, čučoriedky, mrkvu, zeler, jablká, atd.  

Prevádzkové podmienky:  
Výrobok je určený len pre domáce použitie.  

Obsluha: 

Pred prvým použitím:  
• Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.  
• Opatrne odstráňte obalový materiál.  
• Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku spotrebiča.  
 
Príprava pre použitie:  
• Odšťavovač umiestnite na stabilnú vodorovnú podložku.  
• Pokiaľ chcete odšťavovač rozobrať, musí byť odpojený z el. siete.  



• Po rozobraní a umytí vráťte rozobrané časti na svoje miesto.  
• Prístroj bude funkční, pokiaľčasti jednotlivých dielov budú riadne spojené a veko uzavreté.  
• Ovocie alebo zeleninu vždy pred odšťavením umyte a upravte na požadovanú veľkosť.  
• Pod výpust vložte nádobu na zachytenie džúsu.  
 
Údržba: 

Čistenie vonkajších povrchov pohonnej jednotky  
• Pred čistením si skontrolujte, že zástrčka prívodu pohonnej jednotky je odpojená zo zásuvky.  
• Pri čistení pohonnou jednotku nikdy nenamáčajte do vody ani do iných roztokov.  
• K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.  
• Vonkajší povrch pohonnej jednotky čistite len navlhčenou tkaninou.  
• Dbajte, aby voda neprenikla do vnútra pohonné jednotky.  
 
Čistenie príslušenstva  
• Nádobu, lisovací kužeľ a sito hneď po použití umyte pod tečúcou vodou. Zaschnuté časti ovocia sa 
horšie čistia.  
• K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.  
• Buďte veľmi opatrný pri manipulácii zo sitom, je veľmi ostré!  
 
Bezpečnostné upozornenie:  
• Pred každým použitím odšťavovač vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jej súčasť, 
odšťavovač nepoužívajte.  
• Poškodený odšťavovač alebo niektorú jej súčasť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.  
• Ak je prívodný kábel spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným technikom 
alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.  
• Prístroj používajte mimo dosah detí  a nesvojprávnych osôb.  
• Nikdy nenamáčajte pohonnou jednotku ani prívodný kábel do vody ani iné kvapaliny, ani neumývajte 
pod prúdom vody.  
• Nikdy nepoužívajte zástrčku ako vypínačči už pripojením alebo odpojením od prístroja v dobe, keď je 
pripojený k sieti.  
• Dôležité je vždy vypnúť pomocou sieťového vypínača.  
• Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť, vytiahnite šnúru zo zásuvky.  
• Neumývajte v umývačke riadu.  
• Používanie príslušenstva, ktoré nie je doporučené výrobcom, môže spôsobiť k poškodenie prístroja, 
elektrického šoku alebo zranenie.  
• Nepoužívajte vonku.  
• Nenechávajte visieť šnúru cez hranu stole alebo ležať na teplom povrchu.  
• Neumiestňujte spotrebič v blízkosti tepla.  
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je určený.  
• Zaistite, aby spotrebič bol za prevádzky odkladaný vždy na rovný a stabilný podklad z nehorľavého 
materiálu.  
• Nikdy nenechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy a po každom jeho vypnutí odpojte sieťový 
prívod zo zásuvky.  
• Príslušenstvo pohonnej jednotky nasadzujte a rozkladajte len keď je prístroj odpojený od siete.  
• Vidlicu napájaču nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za 
prívodný kábel.  
• Opravu prístroja zverte výrobcovi alebo špecializovanému servisnému stredisku.  
• Nikdy nedávajte prsty alebo čokoľvek iného, čo nie je určené k odšťaveniu do trubice.  
• Než odšťavovač otvoríte, nechajte úplne zastaviť otáčajúce sa časti prístroja. 
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Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. 
Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený 
symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý 
umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu 
nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri 
poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu 
životného prostredia.  

 
ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 
Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a 
vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa 
prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu 
a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:………………………………………………………………………… 


