
Návod k obsluze 

Návod k obsluze (Včetně záruky)

1 Přečtěte si pozorně „Zásady bezpečného používání“ a používejte spotřebič                
v souladu s nimi.

2 Po přečtení uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste jej mohli použít     
i v budoucnu.

3 Nepoužívejte spotřebič v zahraničí, kde jsou k dispozici jiné typy elektrických 
zásuvek a jiná hodnota napětí.

4 Ke zlepšení kvality výrobků může dojít bez předchozího upozornění.



Zásady bezpečného používání 
Přečtěte si <Zásady bezpečného používání>

SPOTŘEBIČ NEZAPOJUJTE ANI NEVYPOJUJTE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ MOKRÝMA 
RUKAMA. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

ZAPOJTE ŘÁDNĚ NAPÁJECÍ KABEL DO ZÁSUVKY. Může dojít k úrazu elektrickým proudem 
či požáru.

JE-LI NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ BÝT NAHRAZEN AUTORIZOVANÝM 
SERVISNÍM ZÁSTUPCEM VÝROBCE NEBO JINÝM KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKEM, 
ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU NEBEZPEČÍ. Používáním poškozeného napájecího kabelu 
riskujete úraz elektrickým proudem či požár. Pro technickou podporu kontaktujte servisní
středisko. 

SPOTŘEBIČ PŘIPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVEK S NAPĚTÍM 230 - 240 V. Může dojít     
k úrazu elektrickým proudem, požáru či neobvyklému chování zařízení. Různá hodnota napětí 
může mít za následek zkrácení životnosti motoru či zničení spotřebiče.

SPOTŘEBIČ ANI JEHO ČÁSTI NIJAK NEUPRAVUJTE A NEUMISŤUJTE DO BLÍZKOSTI 
PŘEDMĚTŮ A PLOCH O VYSOKÝCH TEPLOTÁCH A DO BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA 
(NAPŘ. PLYNOVÉ TROUBY). NA SPOTŘEBIČ NEPOKLÁDEJTE TĚŽKÉ PŘEDMĚTY, 
NESNAŽTE SE JEJ VMĚSTNAT DO ÚZKÝCH PROSTOR ČI JAKKOLI UPRAVOVAT 
NAPÁJECÍ KABEL. Používáním poškozeného napájecího kabelu riskujete úraz elektrickým 
proudem či požár.

NIKDY NEVKLÁDEJTE PRSTY A CIZÍ PŘEDMĚTY (VIDLIČKY, LŽÍCE ATD.) DO VÝPUSTI 
ŠŤÁVY. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru. Pro technickou podporu 
kontaktujte servisní středisko.

POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY SCHVÁLENÉ SPOLEČNOSTÍ HUROM. 
Používáním jiného příslušenství a doplňků si můžete přivodit zranění, úraz elektrickým proudem 
či způsobit požár.

SPOTŘEBIČ POUŽÍVEJTE POUZE K ODŠŤAVŇOVÁNÍ. Jinak může dojít ke zranění, úrazu 
elektrickým proudem či požáru.

SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE VENKU. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či 
požáru.

TENTO PŘÍSTROJ MOHOU POUŽÍVAT OSOBY SE SNÍŽENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU 
ČI DUŠEVNÍ SCHOPNOSTÍ POUZE POKUD JSOU POD PEČLIVÝM DOHLEDEM NEBO 
V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY O BEZPEČNÉM ZPŮSOBU JEHO POUŽÍVÁNÍ POUČENY                      
A POUČENÍ ROZUMĚLY. PŘÍSTROJ NENÍ URČEN DĚTEM NA HRANÍ. ČIŠTĚNÍ ANI 
ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI ANI NESMÍ SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT. 
UDRŽUJTE JEJ MIMO JEJICH DOSAH.

Porušením těchto opatření může dojít k vážným či smrtelným zraněním.

Varování



PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ŽE BYL NAPÁJECÍ KABEL VYPOJEN ZE
ZÁSUVKY. Jinak může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru.

ODŠŤAVŇOVAČ UMÍSTĚTE NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH. Neumisťujte spotřebič na 
místo, odkud může spadnout (např. na hranu stolu). Pokud spotřebič spadne, hrozí nebezpečí 
zranění nebo zničení přístroje.

ZÁKLADNA SPOTŘEBIČE NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VODOU. Zabraňte tomu, aby 
se jakákoli kapalina či jiné látky dostaly do vypínače umístěného na přístroji.

NIKDY SE NEDOTÝKEJTE PRSTY A CIZÍMI PŘEDMĚTY (VIDLIČKY, LŽÍCE ATD.)
LISOVACÍHO TRNU. Může dojít k úrazu či jiným komplikacím.

JE-LI SPOTŘEBIČ V PROVOZU, NEHÝBEJTE S NÍM A NEROZEBÍREJTE JEJ. Může dojít 
ke zranění, úrazu elektrickým proudem či požáru. Pokud je třeba se spotřebičem nějak 
manipulovat, nejprve jej vypněte a vypojte z elektrické sítě.

NENECHTE SPOTŘEBIČ BĚŽET NAPRÁZDNO. Takový provoz může spotřebič poškodit či 
zničit.

NENECHTE SPOTŘEBIČ NENÁVRATNĚ POŠKODIT ČI UPADNOUT. Může dojít ke zranění, 
úrazu elektrickým proudem či požáru.

PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SI DEJTE POZOR, ABY SE VÁM DO NĚJ NEDOSTALA
KRAVATA, NÁHRDELNÍK, ŠÁTEK APOD. Může dojít k úrazu či jiným komplikacím.

NEPOUŽÍVEJTE ODŠŤAVŇOVAČ NEPŘETRŽITĚ DÉLE NEŽ 10 MINUT. Kvůli přehřátí by 
mohlo dojít k poškození motoru. Nechte jej vždy na 5 minut vychladnout.

POKUD ZE SPOTŘEBIČE VYCHÁZÍ NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH, KOUŘ NEBO DOCHÁZÍ K
JEHO PŘEHŘÁTÍ, IHNED JEJ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ
STŘEDISKO. U nových spotřebičů je běžné, že z nich při prvních použitích vychází nepříjemný 
zápach. Ten ale zanedlouho zmizí.

ODŠŤAVŇOVAČ NEMYJTE VE VODĚ O TEPLOTĚ 80 °C A VYŠŠÍ. NEVKLÁDEJTE JEJ
DO MYČKY NÁDOBÍ, SUŠIČKY ČI MIKROVLNNÉ TROUBY. Může dojít k jeho poškození
a deformaci jeho částí.

PŘI MANIPULACI SE SPOTŘEBIČEM JEJ DRŽTE PEVNĚ OBĚMA RUKAMA ZA ÚCHYTY 
VE SPODNÍ ČÁSTI ZÁKLADNY. Budete-li držet spotřebič pouze za okraje, základna může 
spadnout a způsobit zranění či může dojít k poškození spotřebiče.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ. Vkládáním velkého 
množství surovin může dojít ke zničení částí spotřebiče.

Porušením těchto opatření může dojít k vážným zraněním či ke zničení spotřebiče.

Pozor



Název produktu Citrusovač

Model CJ-B01FSS, CJ-B01FPP, CJ-B01FPB

Napětí 230 - 240 V

Frekvence 60 Hz

Příkon 65 W

Popis spotřebiče

Sklopné ramenoA

Lisovací kloboukB

Výpust šťávyF

Síto

Odšťavňovací komora

Lisovací trn

D

E

C

Motorová základnaG



Použití

Pozor:

Před odšťavňováním suroviny vždy omyjte. Odšťavňujte ovoce s měkkou a světlou 
slupkou. Nepoužívejte ovoce s tvrdou a suchou slupkou.

Poznámka:

OOOdddšššťťťaaavvvňňňooovvvááánnnííí   

Pokud spotřebič nevyčistíte ihned po každém použití, zbytky surovin zaschnou 
a přilnou na jednotku spotřebiče. Po každém čištění nechte spotřebič úplně
uschnout. Skladujte jej v čistém prostředí.

Poznámka:

Čištění a údržba

Během odšťavňování nevkládejte prsty mezi lisovací klobouk a lisovací trn.
Pokud se v sítu  E  nahromadilo příliš mnoho dužiny, může dojít ke snížení výkonu 
spotřebiče. Odstraňte nahromaděnou dužinu a pokračujte v odšťavňování. Přílišné 
stlačení sklopného ramena  A  může spotřebič poškodit.

1. Rozložení spotřebiče 
Po dokončení odšťavňování zvedněte sklopné rameno  A  a vyjměte lisovací trn  C  , síto E

a odšťavňovací komoru  D  v tomto pořadí.
Podržte sklopné rameno  A  a sundejte z něj lisovací klobouk  B  .

2. Čištění jednotlivých částí odšťavňovače
Části spotřebiče čistěte pod tekoucí vodou. Základnu G  čistěte navlhčeným ručníkem nebo 
jemným hadříkem. Nevkládejte do myčky nádobí a nepoužívejte vodu teplejší než 80 °C, díly 
by se mohly zdeformovat. 

Nenamáčejte základnu  G  do vody ani ji vodou neoplachujte. Při čištění lisovacího 
trnu  C  a síta  E  dbejte zvýšené opatrnosti, jejich hrany jsou ostré.

Pozor:

1. Příprava surovin
K odšťavnění si připravte citrusové plody (citron, grapefruit, pomeranč atd.). Připravené suroviny 
rozpulte a nasaďte na lisovací trn  C  .

2. Příprava na odšťavňování 
Zvedněte výpust šťávy  F  a umístěte pod ni nádobu. Bez použití nádoby se šťáva rozlije.

3. Odšťavňování
Stlačujte rameno  A   , dokud není citrus odšťavněn úplně. Po dokončení odšťavňování sklopte 
výpust šťávy  F  . Nakloňte přístroj tak, aby mohla zbývající šťáva vytéct. Rameno nestlačujte 
příliš silně, jinak se do šťávy nakrouhá i hořká dužina. 



Záruka

Zařízení je určeno k odšťavňování surovin. Jakékoliv jiné využití zařízení není vhodné             
a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. 
Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. Nárok 
na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu                
v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do 
záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí 
výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem                    
o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:
- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze,
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou,
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou,
- byl používán pro jiné účely než obvyklé,
- byl mechanicky poškozen,
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu,
- byl poškozen zásahem vyšší moci.

Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do 
sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. 
Použité materiály mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na 
výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci zařízení kontaktujte váš 
městský úřad nebo místního poskytovatele služeb v oblasti nakládání   
s odpady.

SERVISNÍ STŘEDISKO:
MIPAM bio s.r.o.
Rudolfovská 11

370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
Mobil: +420 776 584 237
E-mail: servis@mipam.cz

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS 
PRODEJCE:


