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DELIMANO ODŠŤAVOVAČ UTILE SLOW 

Produkty Delimano sú vyrábané tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu. Dúfame, že 

Vám bude Delimano odšťavovač Utile Slow dobre slúžiť dlhé roky.  

Pred použitím si pozorne prečítajte návod a odložte si ho pre prípad potreby do budúcnosti.  

 

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

1. Vstupné napätie spotrebiča je 220-240V~ 50Hz, pred použitím produktu sa uistite, že mu zodpovedá napätie vo Vašej 

elektrickej sieti. 

2. Výrobok patrí medzi elektrické zariadenia triedy II. 

3. Ak je potrebná oprava, obráťte sa výlučne na autorizované servisné centrum alebo kvalifikovaného elektrotechnika. Spotrebič 

sa v žiadnom prípade nepokúšajte opraviť svojpomocne!  

4. Pred rozoberaním alebo čistením odšťavovača ho odpojte od elektrickej siete.  

5. Pred použitím skontrolujte napájací kábel, zástrčku, odšťavovač, skrutky a všetky ostatné súčiastky. Ak nájdete akékoľvek 

poškodenie, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné centrum.  

6. Pred zapnutím produktu ho položte na rovný, suchý povrch a všetky pohyblivé časti osaďte na svoje miesto. Zberná nádoba aj 

jej veko musia byť pevne utiahnuté, aby nedošlo k vytekaniu obsahu.    

7. Vďaka inteligentnej ochrannej súčiastke sa odšťavovač pri preťažení vypne. Pred opätovným spustením prosím minútu 

počkajte. Táto metóda predĺži životnosť produktu.    

8. V prípade preťaženia alebo zaseknutia sa spotrebič automaticky zastaví. Ak sa to zopakuje aj po opätovnom spustení, 

dôkladne ho vyčistite a až potom znova používajte.   

9. Suroviny musia byť nasekané na malé kúsky, aby sa zmestili do plnička. Pred odšťavovaním odstráňte všetky oriešky, tvrdé 

semienka a hrubé alebo chrumkavé potraviny. 

10. Tento produkt nie je vhodný na lisovanie príliš tvrdých surovín, ako je napr. ľad, a vláknitých potravín (napr. kokos alebo 

cukrová trstina); mohli by sa v prístroji hromadiť a zaseknuté zvyšky ho môžu poškodiť. 

11. Keď pridávate suroviny, príliš netlačte. Radšej jedlo nakrájajte na menšie kúsky. 

12. Keď je prístroj v prevádzke, nedávajte prsty do podávača! Môže to spôsobiť vážne poranenia. Pri používaní odšťavovača 

dohliadajte aj na deti. 

13. Pri odšťavovaní nepozerajte do podávača, pretože z neho občas môžu vyletieť malé kúsky spracovávaných potravín a 

spôsobiť vážne poranenie očí.   

14. Žiadnu časť odšťavovača nedávajte do mikrovlnnej rúry – na dezinfekciu ani z iného dôvodu. Tie časti odšťavovača, ktoré 

prichádzajú do kontaktu s potravinami, sú potravinársky certifikované, čisté a bezpečné.  

15. Pri čistení si dávajte pozor, aby teplota vody nebola vyššia ako 60℃. 

16. Škvrny (spôsobené potravinami) na filtri, skrutkovacích viečkach a ostatnom príslušenstve prístroja sú normálny jav, toto 

zafarbenie nijak neovplyvní prevádzku odšťavovača a nie je zdraviu škodlivé. 

17. Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody ani do inej tekutiny. Neumývajte ju vodou z kohútika ani inou kvapalinou.  

18. Na umývanie zariadenia nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny (ako sú napr. benzín 

alebo acetón).  

19. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 

schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich 

zároveň poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu všetky možné riziká. Dohliadnite na deti, aby sa so 

zariadením nehrali. Čistenie a údržbu môžu vykonávať len deti staršie ako 8 rokov pod dohľadom dospelej osoby.   

20. Držte tento spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.  

21. Tento produkt je určený len na domáce použitie. 

22. Žiadnu časť produktu nezohrievajte.  
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2) Zoznámte sa so svojím odšťavovačom Utile Slow 

 

Zoznam súčiastok 

Č. ČASŤ 
VHODNÁ DO 

UMÝVAČKY 

1 Posunovač Áno 

2 Miska veka Áno 

3 Veko nádoby Áno 

4 Odšťavovacia skrutka Áno 

5 Filter Áno 

6 Filtračná základňa na šťavu Nie 

7 Výpust Nie 

8 
Nádoba na šťavu/dužinu – 2 

ks 

Áno 

9 Základňa spotrebiča Nie 

10 
Filtračná základňa na 

smoothies/detskú výživu 

Nie 

11 Čistiaca kefa Nie 

 

3) Použitie 
Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti. Riaďte sa pritom pokynmi v častiach “Dôležité bezpečnostné pokyny” a 

“Čistenie a údržba”.  

 

Na zmontovanie odšťavovača postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 

(Pri demontáži použite rovnaký postup, len v opačnom poradí). 

Pred pripojením nádoby sa uistite, že je dobre nasadený výpust (7). Inak by sa mohla šťava vyliať.  

1. Zarovnajte otvory na spodnej strane filtračnej základne (6) s polohovadlami na základni.  

 

 

2. Do filtračnej základne (6) namontujte filter (5). Značka šípky na filtri musí ukazovať na trojuholník na základni jednotky (9). 
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POZNÁMKA Značka šípky sa nachádza na hornej časti držiaka filtračnej zostavy.  

 

3. Vložte odšťavovaciu skrutku (4) do centrálneho otvoru filtra a jemne ju otočte, aby ste si boli istý, 

že správne zapadla. 

POZNÁMKA Ak skrutka nie je správne umiestnená, nebude sa dať dobre zavrieť veko a odšťavovač nebude 

fungovať.  

 

 

4. Umiestnite veko nádoby (3) spolu s miskou (2) na filtračnú základňu (6). Symbol „odomknutia“ na bočnej strane misky (2) 

a šípka na filtračnej základni (6) musia byť oproti sebe. Potom otočte veko nádoby (3) v smere hodinových ručičiek, aby šípka 

na filtračnej základni (6) bola oproti symbolu „uzamknutia“ na veku (3). Skontrolujte šípku navrchu veka (3) a šípku navrchu 

základne (6) – teraz by sa mali tiež nachádzať oproti sebe. Odšťavovač je zostavený.  

 

 

5. Jednu nádobu (8) dajte pod výpust šťavy a druhú pod výpust dužiny.  
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UPOZORNENIE: Do plniacej trubice nedávajte žiadne lyžičky, paličky ani podobné predmety! 

 

6. Zapojte základňu do elektrickej zásuvky a mierne pootvorte výpust na šťavu (7), aby mohla vytekať šťava. 

 

 

POZNÁMKA Odšťavovač má vstavaný ochranný spínač, takže prístroj nebude fungovať, ak nie je správne zmontovaný. 

 

 

7. Spustenie prevádzky: Jemne prepnite tlačidlo na “I” – prístroj začne fungovať. Ak ho chcete vypnúť, prepnite tlačidlo na “0”. 

 

- Ak je filter nejakým spôsobom zablokovaný a odšťavovač nemôže fungovať, stlačte a podržte tlačidlo “REV" – to spôsobí, že 

sa skrutka začne otáčať opačným smerom a zvyšky jedál (alebo iný predmet blokujúci filter) budú odstránené 

a zariadenie bude znova schopné plynulej prevádzky.   

- Potom opäť prepnite na “I” a môžete pokračovať v odšťavovaní. 

 

8. Umyte potraviny a nakrájajte ich na vhodné kúsky, aby sa zmestili do plniacej trubice. Potom ich položte na misku (2). 

 

9. Dajte suroviny do plniacej trubice a pomocou posunovača (1) ich zatlačte smerom nadol.    

 

10. Po odšťavení (keď už z výpustu nekvapká žiadna šťava) prepnite tlačidlo do polohy “0”. Vyberte nádobu na šťavu a dužinu.    

 

POZNÁMKA Po odšťavovaní úplne otvorte výpust (7), aby mohli odtiecť všetky zvyšky a Vám sa tak bude odšťavovač ľahšie 

čistiť.   
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NADSTAVEC NA SMOOTHIES/DETSKÚ VÝŽIVU 

Zostavenie odšťavovača s nadstavcom na smoothies/detskú výživu 

 

1. Zarovnajte otvory na spodnej strane filtračnej základne na smoothies/detskú výživu (10) s polohovadlami na základni (6).  

 

 

 

2. Odšťavovacu skrutku vložte priamo do filtračnej základne na smoothies/detskú výživu (10). 

 

 

3. Umiestnite veko nádoby (3) spolu s miskou (2) na filtračnú základňu na smoothies/detskú výživu (10). Symbol 

„odomknutia“ na základni a šípka na filtračnej základni na smoothies/detskú výživu (10) musia byť oprosti sebe. Potom otočte 

veko nádoby (3) v smere hodinových ručičiek, aby šípka na filtračnej základni bola oproti symbolu „uzamknutia“ na veku. 

Skontrolujte šípku navrchu veka a šípku navrchu základne – mali by sa tiež nachádzať oproti sebe. Odšťavovač je teraz 

správne zostavený.  

 

 

 

 

4. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Jemne prepnite tlačidlo do polohy “I” – prístroj začne fungovať. Ak ho chcete vypnúť, 

prepnite tlačidlo na “0”. 

5. Ak je filter nejakým spôsobom zablokovaný a odšťavovač nemôže fungovať, stlačte a podržte tlačidlo “REV" – to spôsobí, že 

sa skrutka začne otáčať opačným smerom a zvyšky jedál (alebo iný predmet blokujúci filter) budú odstránené a zariadenie 

bude znova schopné plynulej prevádzky 

6. Potom opäť prepnite na “I” a môžete pokračovať v odšťavovaní. 
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4) Čistenie & údržba 
 

1. Prepnite spínač “ON/OFF” do pozície “0” a odpojte kábel zo zásuvky. 

7. Po každom použití odšťavovač umyte. 

8. Základňu v žiadnom prípade neponárajte do vody ani do inej tekutiny a nikdy ju neumývajte pod vodou z kohútika alebo inou 

kvapalinou. 

2. Spotrebič by ste mali držať na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.  

3. Pred použitím sa uistite, že je odšťavovač čistý a suchý. 

4. Pred čistením postupujte podľa návodu na montáž/demontáž. 

5. Niektoré časti môžete dať do umývačky riadu. Skontrolujte tabuľku v časti “Zoznámte sa so svojím odšťavovačom Utile 

Slow”Zoznam súčiastok (str. 2). 

6. Diely, ktoré nie sú vhodné do umývačky, umyte pod vodou z kohútika za použitia jemného, neabrazívneho čistiaceho 

prostriedku. 

7. Základňu utrite vlhkou handričkou a dôkladne ju osušte.   

 

5) Technické údaje 

Vstupné napätie 220-240V~ 

Príkon 200W 

Frekvencia 50Hz 

Nepretržitý pracovný čas ≤20min 

Interval prestávok ≥5min 

 

6) Analýza problémov & riešenia 

Problém Analýza problému Riešenie 

Zapli ste spotrebič. 

Nefunguje.  

Skontrolujte kábel a uistite sa, 

že je zapojený do elektrickej 

zásuvky. 

1. Zapojte kábel do siete. 

2. Znovu spustite po 20-30 

minútach. 

Zápach z motora pri 

prvých pár použitiach 

odšťavovača.  

Tento jav je u nových motorov 

bežný. 

Ak zápach pretrváva aj po 

niekoľkých použitiach, 

kontaktujte autorizované 

servisné centrum a dohodnite 

opravu. 

Odšťavovač zrazu 

prestal pracovať. 

Príliš veľa surovín a ovocia 

v plniacej trubici ju mohlo 

zablokovať alebo spôsobiť 

preťaženie. 

Nepridávajte ďalšie suroviny & 

ovocie v trubici mierne potlačte 

posunovačom.  

Znovu spustite po 20-30 

minútach. 

V šťave je veľa dužiny. Môže byť poškodený filter (5) 

odšťavovača. 

Vymeňte filter.         

Kontaktujte autorizované 

servisné centrum.  

 

  Ak je zariadenie poškodené, kontaktujte výlučne autorizované servisné centrum alebo kvalifikovaného elektrotechnika. 

Vyhnite sa nebezpečenstvu – nikdy sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami! 
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Začíname s odšťavovačom Delimano Utile Slow  

Odšťavovanie je zábavný a jednoduchý spôsob, ako si vychutnať ovocie a zeleninu. Možnosti lahodných 

kombinácií sú nekonečné, je to len na Vašej predstavivosti! Utile Slow nie je klasický odšťavovač, preto ho 

nemôžete používať rovnakým spôsobom. Nájdite si čas na spoznanie jeho techniky a spôsobov, akými funguje 

najlepšie. Odporúčame Vám začať so surovinami, ktoré sa ľahko odšťavujú a postupne experimentovať s rôznymi 

kombináciami skvelých chutí. 

 

Rozmery surovín a rýchlosť 

Veľkosť použitých surovín a rýchlosť, akými ich vkladáte do odšťavovača, sú pri dosahovaní dobrých výsledkov 

mimoriadne dôležité. Pre dobré oboznámenie sa s postupom Vám odporúčame začať so surovinami, ktoré sa ľahko 

odšťavujú, ako sú citrusy (nezabudnite ich najprv ošúpať!). Ovocie & zeleninu nakrájajte na malé kúsky, aby sa bez 

problémov zmestili do plniacej trubice. Pamätajte na základné pravidlo: čím tvrdšie ovocie alebo zeleninu máte, tým 

menšie kúsky je treba pripraviť (napr. mrkvu by ste mali nakrájať na max 2 cm dieliky). 

Pre najlepšie výsledky vkladajte suroviny do plniacej trubice po jednom kúsku. Nechajte odšťavovač, nech ho dobre 

spracuje, kým vložíte ďalší dielik. Postupne zvyšujte rýchlosť plnenia a systémom pokus-omyl sa naučíte, aké veľké 

by kúsky mali byť, aká je správna rýchlosť ich vkladania atď. 

Zistíte, že tvrdšie suroviny, napríklad červená repa, budú potrebovať dlhší čas na spracovanie než mäkšie materiály 

(citrusové ovocie). 

 

Čas na experimenty 

Keď ste už so svojím odšťavovačom dobre oboznámený, je čas na kreativitu a experimenty – ktovie, možno 

vynájdete novú príchuť! Tu je pár tipov, ako začať: 

- Môžete vyskúšať všetky možné kombinácie ovocia & zeleniny – nezabudnite na červenú repu, uhorku, 

brokolicu, bobuľové ovocie alebo rajčiny atď. 

- Šťavnatá listová zeleninka, napríklad špenát alebo pšeničná tráva. 

- Skúste pridať aj fenikel pre anízovú príchuť. 

- Ak chcete naozaj nakopnúť, stavte na malé množstvo cesnaku alebo zázvoru. 

Rýchle tipy 

 Pred odšťavovaním suroviny zamrazte, maximalizujete tak ich chuť a množstvo šťavy. 

 Banány sa odšťavovať nedajú! Ak ich napriek tomu chcete vo svojom nápoji mať, pripravte ho bez nich 

a potom šťavu spolu s banánom dajte do mixéra a rozmixujte dohladka. 

 Odšťavovač hneď po použití umyte, aby ste minimalizovali vznik škvŕn. 

 Ak pripravujete viacero štiav za sebou a chcete sa vyhnúť neželanej príchuti, vlejte po každom odšťavovaní 

do plniacej trubice vodu, nech sa vyčistí filter a jeho základňa. Uistite sa, že voda potečie do samostatného 

pohára, aby nerozriedila Vašu šťavu.   

Odšťavovanie listovej zeleniny 

Odšťavovanie listov je zložitejšie a vyžaduje si istú prax. Najlepší spôsob plnenia je zrolovať ich na malé, pevné 

balíčky a tak ich vložiť do plniacej trubice. Vlhké lístky sa spracovávajú horšie než suché, takže by ste ich mali po 

umytí osušiť papierovou utierkou.   

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov Vám odporúčame odšťavovať listovú zeleninu s iným ovocím alebo zeleninou 

a striedavo ich dávať do plniacej trubice. Ideálne je, ak po odšťavovaní listov odšťavíte ešte nejakú inú surovinu, 

pretože v prístroji môžu nejaké lístky ostať! 
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Príprava sójového a orieškového mlieka 

Sójové bôby musia byť pred odšťavovaním uvarené. Do plniacej trubice pomaly vkladajte rovnaké množstvá 

sójových bôbov a vody (môžete použiť vodu, v ktorej ste sóju varili). Sójové mlieko by cez odšťavovač malo prejsť 

ešte raz, aby sa úplne vyčistilo.   

Na prípravu orieškového mlieka používajte len surové orechy, ktoré boli na noc namočené vo vode a potom 

dôkladne opláchnuté. Dávajte do plniacej trubice oriešky a vodu zároveň, od ich pomeru bude závisieť, aké 

krémové mlieko bude. Skúste odšťavovať surové mandle, vlašské orechy, para orechy – samostatne alebo 

v kombinácii.  

 

TOP 10 RECEPTOV 
Posilňovač imunity 

S týmto chutným receptom nakopnete svoj imunitný systém v boji proti vírusom. 

Ingrediencie: 

 1 stredne veľké jablko 

 3 stredne veľké mrkvy 

 2 strúčiky cesnaku 

 1 kúsok zázvoru (veľkosť 1 palec = cca 2,54 cm) 

 1 hrsť petržlenovej vňate 

Príprava: 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Zelerový detox 

Vyčistí telo od zvyškov tak, aby mohlo opäť fungovať na svojom najefektívnejšom stupni.  

Ingrediencie: 

 1 stredne veľké jablko 

 2 stredne veľké mrkvy 

 ½ červenej repy 

 2 veľké stonky zeleru 

 1 hrsť petržlenovej vňate 

Príprava: 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Urýchľovač metabolizmu 

Odporúčaný osobnými trénermi – výborný na ploché bruško.  

Ingrediencie: 

 1 veľké jablko 

 2 veľké stonky zeleru 

 2 šálky špenátu 

 2 veľké mrkvy 

 ½ uhorky 

 2 ČL Spiruliny (sušenej) 

Príprava: 

Všetky suroviny (okrem Spiruliny) nakrájajte na malé kúsky a spracujte v odšťavovači. Spirulinu nedávajte priamo 

do prístroja! Prášok nasypte do pohára a zalejte šťavou. Dobre premiešajte! 
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Zdravý ako repa 

Zlepšuje trávenie, pomáha predchádzať rakovine pľúc, znižuje hladinu cholesterolu a krvný tlak a navyše zlepšuje  

vzhľad pleti. 

Ingrediencie: 

 1 veľké zelené jablko 

 4 veľké mrkvy 

 ½ uhorky 

 1 červená repa 

 3 veľké stonky zeleru  

 ½ palca zázvoru (cca 1,27 cm) 

Príprava: 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Zelená šťava pre zelenáčov  

Ideálna pre začiatočníkov, ktorí by si chceli pripraviť zdravý, chutný zelený nápoj. Má sladkú chuť s jemnou 

citrusovou arómou.  

Ingrediencie: 

 3 stredne veľké zelené jablká 

 ¼ palca zázvoru (cca 0,64 cm) 

 1 veľký pomaranč 

 4 veľké stonky zeleru  

 ½ bio citróna s kôrou  

 5 šálok špenátu 

Príprava: 

Citrón šúpať nemusíte, pomaranč však áno. Jeho kôra je totiž veľmi trpká a mohla by pokaziť celú chuť. 

 

Zázračná zelená šťava 

Zažite všetky úžasné benefity raw šťavy plnej chlorofylu na vlastnej koži. 

Ingrediencie: 

 1 stredne veľké zelené jablko 

 3 veľké stonky zeleru  

 3 šálky špenátu 

 ½ palca zázvoru (cca 1,27 cm) 

 ½ uhorky 

 ½ citrón (ošúpaný) 

Príprava: 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Sexi bruško 

Tento nápoj je vďaka svojim skvelým zdravotným účinkom veľmi obľúbený v Singapure. 

Ingrediencie: 

 1 stredne veľké jablko 

 1 červená repa 

 2 veľké mrkvy 

Príprava: 



 

- 10 - 

 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Nech Vás sila sprevádza 

Vybudujte si svalovú hmotu tým najprirodzenejším spôsobom – s pomocou surového špenátu. 

Ingrediencie: 

 2 stredne veľké jablká 

 ½ uhorky 

 1 limetka (ošúpaná) 

 5 šálok špenátu 

Príprava: 

Všetky suroviny nakrájajte na malé kúsky, odšťavte, premiešajte a môžete podávať. 

 

Nutričná bomba zo pšeničnej trávy 

Jedna dávka pšeničnej trávy ponúka rovnakú nutričnú hodnotu ako 10 kg vareného špenátu! Odšťavená môže byť 

len pomocou pomalého odšťavovača (ako je Utile Slow). 

Ingrediencie: 

 ¼ stredne veľká vanička pšeničnej trávy 

Príprava: 

Pšeničnú trávu nechajte na noc namočiť, potom ju dôkladne opláchnite. Spracuje v odšťavovači Utile Slow, 

premiešajte a servírujte.  

 

Sójové mlieko 

Mlieko zo sójových bôbov je zdravou alternatívou toho klasického, najmä pre ľudí trpiacich intoleranciou laktózy. 

Navyše ide o bohatý zdroj bielkovín.  

Ingrediencie: 

 Varené sójové bôby 

 Voda (môžete použiť tú, v ktorej ste varili sóju) 

Príprava: 

Zmiešajte sóju s vodou v pomere 1:1. Zmes opatrne prelejte do odšťavovača. Hotové sójové mlieko nechajte 

prístrojom prejsť ešte raz, aby sa odstránili všetky zvyšky. 
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ZÁRUČNÝ LIST 

 

 

Názov výrobku: DELIMANO ODŠŤAVOVAČ UTILE SLOW 
Dátum kúpy: 

Pečiatka predajcu: 
 

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu, kedy bol výrobok akceptovaný poštou alebo 

od dátumu nákupu v obchode. 

Záruka platí na území EÚ. 

Záruka nepokrýva: 

 Poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia zariadenia. 

 Poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi (mechanické poškodenie spôsobené 

zákazníkom alebo treťou osobou, zásah do prístroja bez autorizácie výrobcu, 

nesprávne použitie, nedbalosť, vyššia moc). 

 Prípady, keď zákazník nedokáže predložiť platný a správne vyplnený záručný 

list a faktúru. 

 

Dovozca: STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava  

Výrobca: Ningbo TLC Electronic Industry Co.Ltd., Cixi, Zhejiang, Čína  

Čína  

 

 
 


