
 

 (EN) PICTURES 

/ (AL) FOTOGRAFIN / (BA) SLIKE / (BG) ИЛЮСТРАЦИИ / (CZ) OBRÁZKY / (EE) JOONISED / (HR) SLIKE / (HU) KÉPEK / (KS) FOTOGRAFIN / (LT) Paveiksliukai / (LV) 

ATTĒLI / (MD) IMAGINI / (ME) SLIKE / (MK) СЛИКИ/ (PL) RYSUNKI / (RO) IMAGINI / (RS) SLIKE / (RU) RYSUNKI / (SI) SLIKE / (SK) OBRÁZKY/ (UA) МАЛЮНК 
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Vážený zákazník! 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho Delimano odšťavovača Citrus Utile Pro! 

Všetky výrobky značky Delimano majú výbornú povesť, preto sa falšovatelia vo veľkom snažia napodobňovať nás a teda zneužívať zákazníkov, ktorým ponúkajú 

horšiu kvalitu, žiadnu záruku a servis. Preto Vás prosíme, nahláste akékoľvek kópie, falzifikáty, podobné produkty či neautorizovaných predajcov emailom na 

adresu brand.protection@studio-moderna.com, aby ste nám pomohli v boji proti nelegálnym falšovateľom.  

Kúpou Delimano odšťavovača Citrus Utile Pro ste si zakúpili aj našu garanciu toho, že ak budete dôsledne dodržiavať nižšie uvedené pokyny a zabezpečíte 

vhodnú starostlivosť o výrobok, budete s ním spokojný dlhé roky. 

 

Delimano odšťavovač Citrus Utile Pro – návod na použitie 

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.  

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu 

elektrickým prúdom a zranenia osôb:   

1. Dôkladne si prečítajte všetky pokyny, aj keď ste so zariadením oboznámený.  

2. Prívod elektrickej energie by mal pochádzať z riadne zapojenej zásuvky s rovnakými charakteristikami, ako si vyžaduje zariadenie.   

3. Pri čistení tela prístroja použite vlhkú handričku.  

4. Zariadenie je vhodné na odšťavovanie mäkkého ovocia – ako sú pomaranče – a nedokáže spracovať tvrdé plody. Vyhýbajte sa im, aby sa predišlo jeho 

poškodeniu. 

5. Ak pri používaní počujete neobvyklý zvuk alebo nejaká časť odšťavovača nefunguje správne, odpojte prístroj zo siete.  

6. Ihneď po skončení používania odšťavovač vyčistite. Odpojte ho zo siete, ak otočné čepele nefungujú správne, počujete pri používaní neobvyklý zvuk, chystáte 

sa zariadenie vyčistiť alebo ste skončili s jeho používaním.  

7. Toto zariadenie môžu požívať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 

vedomostí a skúseností, len ak sú pod dohľadom dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú 

možným rizikám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu môžu deti vykonávať, len ak sú staršie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom dospelej 

osoby. 

9. Odšťavovač nikdy nespúšťajte naprázdno, pretože by to mohlo spôsobiť jeho zlyhanie a/alebo poranenie používateľa.  
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10. Po použití odpojte zo siete. Pri odpájaní vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.  

11. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. 

12. Pred použitím produkt umiestnite na pevný, rovný, stabilný a suchý povrch. 

13. Neponárajte jednotlivé časti ani celú základňu do vody.  

14. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Uistite sa, že sú všetky opravy vykonané primerane kvalifikovaným technikom.  

15. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ. 

 

2) Časti   

Delimano odšťavovač Citrus Utile Pro pozostáva z nasledujúcich častí: 

Obr. 1 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 1) 

a) kryt 

b) širšia odšťavovacia hlavica 

c) užšia odšťavovacia hlavica 

d) filter 

e) hriadeľ  

f) nádoba (max 800ml) 

g) základňa 

3) Použitie 

 Odviňte kábel zo základne a zapojte zariadenie do siete. Teraz je pripravené na použitie.   

 Umyte a nakrájajte zvolené ovocie na polovice. Každú polovičku položte navrch odšťavovacej hlavice (rezom nadol) – či už širšej alebo užšej, v závislosti od 

veľkosti ovocia – a pritlačte ju nadol, aby sa zariadenie zaplo.   

 Keď cítite, že ste celý kus odšťavili, jednoducho povoľte tlak a zariadenie sa automaticky zastaví.   

 Pre odstránenie ovocnej dužiny z filtra pevne uchopte nádobu a filter nadvihnite. Otočte ho nabok a dužinu opláchnite. Pred použitím odšťavovača vráťte 

filter na svoje miesto.  

 Ak chcete vyliať šťavu, vyberte filter, podržte základňu a nadvihnite nádobu. Nakloňte nádobu o 30° a nalejte šťavu do pohára. Pred ďalším použitím 

zmontujte všetky časti naspäť na svoje miesto.  

 Neponárajte jednotlivé časti ani celú základňu do vody. 

 Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený profesionálnym elektrotechnikom alebo podobne kvalifikovanou osobou.   

 

4) Čistenie 

 Pri čistení najprv vyberte všetky časti a umyte ich samostatne – pred opätovným zmontovaním sa uistite, že sú čisté a úplne suché.  

 Položte na zariadenie kryt a skladujte ho na tmavom, suchom mieste. 

 Časti vhodné do umývačky riadu (horná priehradka): všetky časti okrem základne s hriadeľom. 


