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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ  
 

 



 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 
 
 
 
Vážený spotřebiteli, 
 
zakoupili jste si výrobek z řady domácích elektrospotřebičů Team Kalorik. Je 
naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho 
obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, 
abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů 
v něm uvedených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO 
Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu: 

www.exihand.cz . 
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ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 
 

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne 
prodeje konečnému spotřebiteli. 

2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při 
výrobě.  

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím: 
- při dopravě  
- mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče) 
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu 

s návodem k obsluze 
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze 
- připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je 

na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci 
- zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby 
- nedostatečným a chybným ošetřováním 

4. Záruka zcela zaniká: 
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti  
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než 

autorizovaným servisem 
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list 

s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem 
prodejce doplněný popisem vady. 

6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí 
náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do 
servisu a zpět uživatel výrobku. 

 
 

!!!  DÚLEŽITÉ  !!! 
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto 
ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte 
obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro 
zákazníky +420 545 213 738, 740. 

 

     Záruční opravy zajišťuje firma: 
      EXIHAND, spol. s r.o. 
      Zábrdovická 12 
      615 00   BRNO 
      tel./fax : +420 545 213 738, 740 
      e-mail: info@exihand.cz 
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EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE 
 
Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly 
materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny. 
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve 
sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).  
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!! 
Přístroj po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačního střediska.  
Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po 
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude 
nepoužitelný.  
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je 
možné se obrátit. 
 
 
 
Distributor:                                                         
EXIHAND spol. s r.o. 
Zábrdovická 12 
615 00 BRNO 
tel/fax: +420 545 213 738, 740 
e-mail : info@exihand.cz 
www.exihand.cz 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší  
elektrické síti. K připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, normalizovaná 
dle ČSN EN. 

 

 Přístroj je určen pro přípravu ovocné či zeleninové šťávy pouze 
v domácnosti. 

 

 Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí jeho  
převrhnutí. 

 

 Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor  
   v přítomnosti dětí!  

 

 Nikdy nemanipulujte se zapnutým přístrojem!  
 

 V případě vibrací nebo výrazného snížení rychlosti otáček je nutné přístroj 
ihned vypnout, poté krátce zapnout zpětných chod (revers) a znovu vypnout. 
Následně přístroj vyčistěte a odstraňte zbytky. 
 

 Přístroj nikdy nezapojujte přes časový spínač nebo jakýkoliv jiný dálkový 
ovládací systém. 

 

 Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat  

horkých předmětů.  

 
 Neprovozujte přístroj s viditelně poškozeným kabelem.  

 Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. 
 

 Závady na elektrické části přístroje neopravujte sami. Opravu vždy svěřte 
odbornému servisu.  
 

 Motorovou jednotku odšťavovače NIKDY NENAMÁČEJTE DO VODY!!! 
 

 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním.   
 

 Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a uskladněte jej na 
suchém a bezprašném místě.   
            

 Před výměnou příslušenství musí být přístroj vždy vypnutý. 
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TECHNICKÁ DATA  
Napětí:  220-240V,50Hz 

Příkon:  200W 
Rozměry (š x h x v): 290 x 220 x 390 mm 

Tlačítko ZAP/VYP/REVERS 

 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

Odšťavovač rozeberte na jednotlivé díly a v teplé vodě s přídavkem saponátu je 
omyjte a osušte. K čištění nepoužívejte hrubé čistící písky. Nenamáčejte 
přívodní kabel nebo motorovou jednotku do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny. 
Odšťavovač má bezpečnostní spínač, který umožní provoz pouze tehdy, pokud 
je přístroj správně sestavený. 
 

SESTAVENÍ, ROZEBRÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ 
 Před sestavováním přístroje se ujistěte, že není zapnutý v el.zásuvce. 

 Motorovou jednotku umístěte na stůl nebo jinou rovnou plochu. 

 Na motorovou jednotku nasaďte průhlednou nádobu a to tak, že 3 
výstupky motorové jednotky zapadnou do obdélníkových otvorů ve dně 
nádoby. Nádobu zajistěte mírným pootočení ve směru hodinových 
ručiček o cca 4 mm. 

 Na spodní části průhledné nádoby je silikonové těsnění, které odděluje 
vnitřek nádoby od motorové jednotky. Při čištění nádoby vyčistěte i toto 
silikonové těsnění, případně jej vyjměte a po vyčištění vraťte zpět. 

 Nyní vložte filtrační kovové sítko do bílého plastového držáku. Společně 
je vložte do průhledné nádoby tak, aby trojúhelníkové značky na 
nádobě a sítku byly naproti sobě. 

 Dále vložte šnek do filtračního sítka, mírně na něj zatlačte případně 
s ním  pootočte. Šestihranný hřídel motorové jednotky zapadne do 
otvoru v šneku. 

 Na průhlednou nádobu nasaďte černé plastové víko tak, aby 
trojúhelníkové značky byly naproti sobě a otočte jím ve směru 
hodinových ručiček až na doraz 

 Důležité! Pokud nebudou plastové víko i průhledná nádoba 
správně usazeny, bezpečnostní spínač neumožní přístroj zapnout! 

 Vložte přítlačný kolík do násypky. 

 Průhlednou nádobu na šťávu umístěte pod kulatý výtok šťávy a černou 
nádobu na dužinu pod hranatý výtok. 

 Přístroj zapněte stisknutím spínače/tlačítka do polohy „ON“. 

 Vkládejte ovoce/zeleninu do násypky a zároveň je jemně přitlačujte 
přítlačným kolíkem (součást balení). 
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 Násypku nepřeplňujte ovocem. V případě přeplnění bude šťáva 
hustější, přes hrubší část sítka se do šťávy dostane i část dřeně. 

 Pokud je přístroj v chodu, nikdy nestrkejte prsty do násypky na ovoce. 
Ovoce i zelenina musí být přichystané k odšťavování tak, aby je bylo 
možné jednoduše vkládat do násypky. 
 

 Pokud se přístroj zastaví, je pravděpodobně přeplněný. Ihned jej 
vypněte, krátce zapněte zpětný chod „R“ revers. Tím se uvolní kousky 
ovoce či zeleniny. Přístroj bude ve zpětném chodu - reversu, dokud 
budete držet tlačítko v poloze „R“.  
 
 

Kvalita ovoce či zeleniny zásadně ovlivňuje chuť a kvalitu výsledné šťávy.  
 
K odšťavování používejte pouze čerstvé a omyté ovoce a zeleninu. 
 
Některé druhy ovoce jsou pro odšťavování nevhodné a tvoří pouze kaši (např. 
banán, měkké hrušky). 
 
K odšťavování používejte pouze vypeckované ovoce. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
 
Aby si Váš přístroj zachoval pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužil, 
pečujte o jeho čistotu.  
 

 Před čištěním musí být přístroj odpojený z el. sítě vytažením zástrčky ze 
zásuvky. 

 Černé plastové víko otočte proti směru hodinových ručiček. Vyjměte 

šnek, poté sítko s držákem filtru. 
 Otočte plastovou nádobu proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji 

z motorové části. 

 Jednotlivé části umyjte vodou. Části odšťavovače neumývejte v myčce 

na nádobí. 
 Filtrační sítko vyčistěte přiloženým kartáčkem. Na čištění nepoužívejte 

kovové nebo ostré předměty.  

 Motorovou jednotku otřete vlhkou utěrkou. Nesmí se NIKDY dostat do 

kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. 

 
NA ČIŠTĚNÍ  ČÁSTÍ  PŘÍSTROJE NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKU NEBO 
ABRASIVNÍ ČISTÍCÍ PRÁŠKY!!!  
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