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ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ PROFI
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, 
kterou jste nám projevil nákupem tohoto vý-
robku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. 
Tento návod slouží pro správné používání vý-
robku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití.

Technická data
Model: J-45
Zdroj: 220-240V, ~ 50 Hz,
Výkon: max. 700W
Třída: II.

Důležité bezpečnostní pokyny
Před zahájením manipulace si pečlivě pře-
čtěte všechny pokyny. Návod uchovejte pro 
pozdější nahlédnutí. Tento návod uchovávej-
te společně s dokladem o koupi a záručním 
listem. Je-li přístroj předán jiné osobě, vždy jí 
poskytněte i tento návod. Při používání elek-
trických spotřebičů vždy dodržujte všeobecná 
bezpečnostní opatření, snižujete tak nebez-
pečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem.

Použití
Tento přístroj je vhodný pro přípravu džusů. 
Používejte jej jen v domácnosti, spotřebič není 
vhodný pro komerční nebo venkovní pou-
žívání. Bezpečnostní pokyny musí být dodr-
žovány pečlivě, spotřebič lze používat pouze 
v souladu s těmito pokyny. Nesprávné nebo 
nedbalé použití může způsobit zranění, úraz 
elektrickým proudem, požár nebo uvolně-
ní pohyblivých částí. Výrobce nepřebírá žád-
nou odpovědnost za zranění a škody vzniklé 
následkem neuposlechnutí bezpečnostních 
pokynů. Ujistěte se, že napětí hlavního elek-
trického vedení odpovídá požadavkům spo-
třebiče (220/240V, 50 Hz, střídavý proud). 
Spotřebič vždy zapojujte do uzemněné zásuvky. 
S přívodním kabelem vždy manipulujte opa-
trně.  Za kabel netahejte, neohýbejte ho apod.  
Při vypojování vždy tahejte za zástrčku ne kabel. 

Nenechávejte spotřebič připojený ke zdroji 
bez dozoru. Před čištěním, údržbou a mon-
táží spotřebič vždy vypněte (OFF) a vypojte  
ze zásuvky.

Spotřebič nepoužívejte, pokud:
- je přívodní kabel poškozen
- došlo k selhání, nebo jakémukoliv poškození.
Pokud je přívodní kabel poškozený, musí ho 
vyměnit kvalifikovaný servis. V případě poru-
chy se obraťte na servisní středisko.

Zástrčku vypojte ze zdroje:
- pokud při provozu dojde k selhání
- před čištěním
- po použití a před uskladněním.
Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní kabel 
poškozen, došlo–li k selhání nebo jinému 
poškození spotřebiče. V tomto případě se ob-
raťte na servisní středisko. Nikdy nezkoušejte 
spotřebič opravit sami.
Varování! Elektrický spotřebič není hračka!
Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez 
dozoru. Tento spotřebič nesmí používat oso-
by, včetně dětí se sníženými tělesnými, smys-
lovými a mentálními schopnostmi, ani osoby 
s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod 
dohledem odpovědné osoby. Děti si se spo-
třebičem nesmí hrát. 
Spotřebič držte mimo dosah dětí a osob, které 
ho neumí správně používat. Spotřebič musí 
být uskladněn na místě, které je dětem nedo-
stupné.
Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí, 
hrozí nebezpečí udušení. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zá-
strčku do vody ani jiných kapalin. Nedávejte 
spotřebič do myčky.
Se spotřebičem nemanipulujte, pokud stojí 
na mokrém povrchu nebo pokud máte mokré 
ruce. Do motoru, těla přístroje a na přívodní 
kabel nelijte žádnou kapalinu. Dostane-li se 
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do blízkosti spotřebiče nebo pod něj voda, 
okamžitě ho vypněte, vypojte ze zásuvky a 
vodu utřete. Spotřebič neskladujte venku 
nebo ve vlhkém prostředí, vyhnete se tak ne-
bezpečí úrazu elektrickým proudem. Spotře-
bič umisťujte pouze na čistý a suchý povrch, 
kde je chráněn před přílišnou zátěží (přehřátí, 
vlhkost,…).

Nebezpečí zranění! 
Pohyblivé části, rotující nože – extra široký ot-
vor pro naplnění. Do spotřebiče nikdy nedá-
vejte prsty ani jiné předměty (vlasy, oblečení, 
kuchyňské náčiní, nože, šroubováky atd.), když 
je připojen ke zdroji. Před odstraněním víka a ji-
ného příslušenství vždy počkejte, něž se motor 
úplně zastaví, potom spotřebič vypojte ze zá-
suvky. Pro plnění spotřebiče nepoužívejte jiné 
kuchyňské náčiní, než k tomu určený kolík který  
je součástí balení. Při provozu se nenaklánějte 
nad plnicí otvor. 
Nedotýkejte se malých nožů v těle filtru. Nože 
jsou velmi ostré. Při manipulaci s filtrem dbej-
te zvýšené opatrnosti, při vyprazdňování ho 
vždy uchopte pouze za okraj. Při mytí filtru 
dbejte zvýšené opatrnosti. Při mytí použijte 
jemný nylonový kartáč. Před uskladněním 
spotřebič vždy důkladně umyjte, usuště a se-
stavte, vyhnete se tak neúmyslnému poranění 
od nožů. 
Před mytím nebo montáží vždy počkejte, do-
kud se motor úplně nezastaví.
Před použitím se ujistěte, že spotřebič je 
správně sestaven.
Spotřebič nepoužívejte, pokud je některá 
z jeho součástí poškozená. Spotřebič je po-
škozen, pokud jsou na něm praskliny, oděrky, 
pokud je zkroucený nebo jinak poškozený, 
nebo pokud z něj uniká kapalina, nebo pokud 
se motor zastavil a zapáchá. 
Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které  
je doporučené výrobcem. Může to být nebez-
pečné a může dojít k poškození spotřebiče. 
Spotřebič umístěte na stabilní, rovný a suchý 
povrch, který je dostatečně prostorný pro pro-
voz. Neumisťujte spotřebič do blízkosti hran 
stolu nebo pultu. Umístěte ho co nejblíže k zá-

suvce. Ujistěte se, že přívodní kabel nevisí přes 
hranu stolu nebo jiného nábytku.
Neumisťujte spotřebič na nebo do blízkosti 
elektrických nebo plynových hořáků, kamen a 
sporáků a ujistěte se, že přívodní kabel se ne-
dotýká žádných horkých ploch nebo ostrých 
hran. Pod spotřebič nedávejte žádné látky ani 
papírové kapesníky, vyhnete se tak nebezpečí 
vzniku požáru.
Po každém použití spotřebič vypněte (OFF)  
a vypojte ze zásuvky.

Obsah balení: odšťavňovač, nerez sítko, dr-
žák sítka, víko, nádobka na dužinu, 1x nádoba 
s odměrkou, 1 l pomocný kolík na plnění, ná-
vod k použití

Odšťavovač usnadňuje přípravu čerstvých 
džusů. Některé druhy ovoce a zeleniny není 
třeba krájet (mrkev, jablko), protože odšťavo-
vač je vybaven extra širokým otvorem. Větší 
kusy ovoce nakrájejte na kusy, které projdou 
plnícím otvorem. Odstraňte všechny nejed-
lé části: semínka, stopky, tvrdé slupky apod. 
Pod odštavnění můžete použít dužinu (zbytky 
zpracovaného ovoce a zeleniny) do omáček, 
polévek a dezertů nebo na kompost. 
Na povrchu spotřebiče nenechávejte za-
schnout žádné zbytky. Dužina, která zaschne 
ve filtru, může způsobit jeho zanesení. To sníží 
výkon spotřebiče. V případě, že dojde k za-
schnutí zbytků, namočte filtr do teplé vody. 
Nepoužívejte žádné čističe.

Před prvním použitím
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte ten-
to návod.
Odstraňte všechen obalový materiál.
Spotřebič umístěte na stabilní, rovný, suchý 
povrch. Před sestavením se ujistěte, že spo-
třebič není zapojen do zásuvky, a že vypínač 
je v poloze OFF.  Před prvním použití umyjte 
všechny odnímatelné části, které přichází do 
styku s jídlem, v teplé mýdlové vodě, poté je 
opláchněte a nechte uschnout. Při manipulaci 
dbejte zvýšené opatrnosti, nože jsou velmi os-
tré.  Spotřebič nepoužívejte na sekání a plát-
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kování tvrdých ingrediencí (ořechy, čokoláda). 
Nepoužívejte na zpracování masa a příprava 
pyré.

Sestavení odšťavňovače
Se spotřebičem a všemi jeho součástmi zachá-
zejte opatrně bez použití nadbytečného nási-
lí. Nebezpečí zranění! Nože uvnitř sítka jsou 
velmi ostré. Před každým použitím spotřebič 
správně sestavte.
Před zapojením spotřebiče ke zdroji se ujistě-
te, že je vypnutý (OFF).
Na horní část základny umístěte sítko. Pro 
správné upevnění jemně zatlačte.
Pod otvor pro dužinu dejte nádobku na duži-
nu. Nádobka musí být umístěna přesně pod 
otvorem pro dužinu. Pod výpusť umístěte ná-
dobku na džus. Výpusť pro šťávu má horní a 
dolní polohu, kdy je možné zablokovat nebo 
odblokovat vypouštění šťávy. Nerez sítko 
vložte do držáku sítka. Sítko uchopte za okraj 
a nedotýkejte se ostrých nožů. Sítkem otočte, 
dokud není řádně upevněno ne převodovce. 
Varování! Jemným otočením se ujistěte, že 
filtr je správně nasazen, nesmí se kývat. Filtr se 
musí na základně lehce otáčet.
Nádobku na dužinu dejte na své místo pod 
víko tak, že pasuje do vyříznutého otvoru. Ná-
dobku zatlačte do okraje držáku sítka. Před 
zavřením víka dejte na své místo nádobku na 
dužinu.
Uzavřete víko přístroje. Otvor pro plnění musí 
být přímo nad sítkem. Správně zaklapněte 
pojistku víka, jinak se spotřebič nezapne. Ko-
lík pro posouvání jídla nasměrujte do otvoru. 
Spotřebič je připraven na použití.

Provoz
Ovoce nebo zeleninu umyjte a odstraňte 
všechny nejedlé nebo tvrdé části. 
TIP: Většina ovoce a zeleniny jako např. jabl-
ka, mrkev a okurky nemusíte krájet na menší 
kusy, protože se vejdou do otvoru pro vklá-
dání jídla. Velmi tvrdé a nejedlé části je třeba 
odstranit.
Ujistěte se, že odšťavňovač je správně sesta-
ven a že vypínač je  poloze OFF. Ujistěte se, že 

celý přístroj je správně sestaven. Zapojte spo-
třebič do zásuvky. 
Vypínač posuňte do polohy ON (rychlost 1 
nebo 2).
Pokud se motor při provozu zastaví a začne 
zapáchat, okamžitě ho vypněte a vypojte ze 
zásuvky. Pro vkládání jídla vždy používejte ko-
lík od výrobcem. Nikdy nedávejte do otvoru 
ruce ani jiné předměty.
Když motor běží, vyjměte kolík a do otvoru 
začněte vkládat připravené jídlo. Nevkládej-
te příliš mnoho kusů najednou. Jídlo jemně 
tlačte dolů. Chcete-li získat co nejvíce džusu, 
tlačte jídlo dolů velmi pomalu. Džus vyteče 
do nádobky na džus a dužina se nashromáždí 
v nádobce na dužinu.
Varování: 
Nenechávejte nádobky přeplnit, může dojít 
k vytečení. Nádobky vyprázdněte ještě před-
tím, než budou úplně plné. Spotřebič vypně-
te, počkejte  než se motor zastaví, vypojte  
ze zásuvky a nádobku vyjměte. Pokud chcete 
znovu odšťavňovat, nasaďte nádobku zpět. 
Na potraviny při zpracování příliš netlačte, 
aby nedocházelo ke snížení otáček motoru. 
Doporučujeme po 60s odšťavňování vyčkat 
před dalším odšťavňováním 2 minuty. Výro-
bek není určen pro komerční účely. 

Po odšťavňování
Spotřebič vypněte, počkejte, než se motor 
zastaví a vypojte ho ze zásuvky. Po každém 
odšťavňování umyjte odnímatelné části. Ne-
nechte ve spotřebiči zaschnout kousky ovoce 
a zeleniny.

Čištění a údržba
Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte, 
počkejte než se motor zastaví a vypojte ho 
ze zásuvky. Po každém odšťavňování umyjte 
odnímatelné části, zabráníte tak zasychání 
zbytků jídla. Především výpusť pro šťávu dů-
kladně umyjte a skladujte v otevřené poloze. 
Při neomytí a zaschnutí šťávy, může dojít k 
poškození těsnění. Přístroj ani přívodní kabel 
neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy 
nedávejte základnu s motorem ani přívodní 
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kabel do myčky.
Demontáž odštavňovače
Vyjměte nádobku se šťávou. Odemkněte po-
jistku, otevřete víko odšťavňovače. Vyjměte 
nádobku na dužinu a kryt odšťavňovače.
Varování: Při demontáži nepoužívejte nadby-
tečnou sílu. Řiďte se pokyny v návodu.
Dávejte pozor při manipulaci, nože v sítku 
jsou velmi ostré. Nedotýkejte se vnitřní části 
sítka. Sítko uchopte vždy za okraj. Nenechá-
vejte děti bez dozoru v dosahu některé z od-
nímatelných částí. 
Uchopte držák sítka oběma rukama a vy-
táhněte ho společně s filtrem. Nepoužívejte  
násilí. Po vyjmutí držáku sítko vyprázdněte 
otočením dnem vzhůru.

Čištění
Poznámka: Při odšťavňování ovoce a zeleniny 
se mohou některé plastové části obarvit. Toto 
zabarvení je neškodné. Můžete mu však zabrá-
nit, pokud po každém použití části opláchne-
te a potom umyjete jemným kartáčem v teplé 
mýdlové vodě.
Varování: Při čištění nepoužívejte žádné čisti-
če, mycí houby ani jiné předměty. Používejte 
jemný kartáč a mýdlovou vodu. 
Sítko vložte na pár minut do vody se sapo-
nátem. Umyjte všechny odnímatelné části ve 
vodě se saponátem. Filtr vždy držte pouze za 
okraj a opláchněte ho čistou vodou. Vezměte 
jemný plastový kartáč a odstraňte všechny 

zbytky z vnitřku filtru. Všechny plastové části 
vyčistěte jemným hadrem. Po čištění všechny 
části opláchněte a nechte uschnout. Všechny 
odnímatelné část můžete dát do myčky. 
Nikdy nemyjte motor a přívodní kabel 
v myčce !!
Jemným hadrem nebo houbou otřete motor. 
Ujistěte se, že se do motoru nedostane žádná 
kapalina. Před uskladněním důkladně vysušte 
motor i všechny zbylé části.
Před uskladněním odšťavňovač sestavte, za-
bráníte tak ztrátě součástek. 
Před uskladněním spotřebič umyjte. Spotře-
bič skladujte na suchém, čistém místě, kde 
nemrzne a kde není vlhko, a mimo dosah dětí.

Odstranění zablokovaného jídla
Při odšťavňování tvrdého nebo vláknitého jíd-
la nebo při příliš rychlém posouvání jídla do 
otvoru může dojít k usazování zbytků ve filtru 
a jeho následnému ucpání.
Okamžitě spotřebič vypněte, počkejte než se 
motor zastaví a vypojte ho ze zásuvky.
Vyjměte nádobku na džus a odstraňte víko.
Dávejte pozor na nože ve filtru.
Pro odstranění zbytků ve filtru použijte malou 
dřevěnou nebo plastovou lžíci, případně jem-
ný kartáček.

Řešení problémů
V případě, že nastane problém, který není po-
psán v této tabulce, kontaktujte kvalifikované-
ho servisního technika.
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Problém Řešení

Motor se po zapnutí nerozjede. Spotřebič není správně sestaven.

Motor se zastavil a zapáchá. Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte  
ze zásuvky.

Nadměrné množství dužiny ve filtru. Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte  
ze zásuvky.

Dužina je příliš mokrá a množství džusu je ne-
dostatečné.

Zkuste pracovat pomaleji. Vyjměte filtr  
a vyčistěte ho. Vykartáčujte ho pod tekoucí 
vodou. 

Džus prosakuje mezi obrubou filtru a víkem. Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně a 
pomalu dolů. Pokud je to nutné, vyprázdněte 
nádobku na dužinu.

Džus vytéká nesprávným směrem. Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně 
a pomalu dolů.

Džus přetéká z okraje základny. Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte ze zá-
suvky. Příslušenství je možná ucpané. Je-li filtr 
stále ucpaný, vykartáčujte ho pod tekoucí vo-
dou. Spotřebič sestavte a pokračujte.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronic-
kých zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v 
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cen-
né přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na život-
ní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte ja-
koukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedený-
mi v přiloženém návodu k použití. Na rekla-
maci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí vý-
robku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní 

údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … ) 

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, ne-
vhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu 
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, 

přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-
vhodného příslušenství či nevhodných ná-
strojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody vý-
hradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné 
změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou 
lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


