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Návod k použití 

LIS NA CITRUSY 

R-408 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické 
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke 
které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné 
zásuvce. 

UPOZORNĚNÍ 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně 

sestaven. Před použitím spotřebiče z něho odstraňte nálepky a obalové 
materiály. 

• Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy, když jej nepoužíváte, před 
montáží a demontáži částí spotřebiče a před jeho čistěním a údržbou. 

• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 
nebo do jejich blízkosti. 

• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch. 
• Ujistěte se, že síťový kabel je před použitím spotřebiče plně rozvinutý. 
• Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých 

povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče. 
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte 

se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového 
kabelu/síťové zásuvky.  
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• Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán 
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému 
servisu. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič 
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku.  

• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku. 
• Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.  
• Nevyvíjejte příliš velký tlak na lisovací nástavec, jinak může dojít 

k zablokování motoru. 
• Maximální doba nepřetržitého provozu jsou 2 minuty. Poté nechte spotřebič 5 

minut odpočinout. 
 
 
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE 

• Nádobu na dužinu vložte na vodící středovou osu, která se nachází 
v základně spotřebiče (viz obr. 1). 

 
 
 
 
 
 

     Obr. 1          Obr. 2  Obr. 3  Obr. 4 
• Na nádobu na dužinu umístěte síto (viz obr. 2). 
• Zvolte odpovídající nástavec a umístěte ho na síto (viz obr. 3). Malý nástavec 

je ideální pro citrony, limety a jiné drobné ovoce. Velký nástavec se hodí pro 
pomeranče, grapefruity a další rozměrnější druhy ovoce. Velký nástavec se 
umisťuje na malý kužel. 

• Pokud nebudete spotřebič používat, umístěte na nástavec víko proti 
usazování prachu (viz obr. 4) 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

 
 
 
 

 
1. Víko 
2. Velký nástavec na odšťavňování 
3. Malý nástavec na odšťavňování 
4. Síto 
5. Nádoba zadržující dužinu 
6. Žlábek s uzávěrem Anti-drip 
7. Vodící středová osa 
8. Základna s motorem 
9. Uskladnění síťového kabelu v podstavci 
 

 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Plně rozviňte napájecí kabel umístěný ve spodní části základny. Následně 
připojte spotřebič k elektrické síti. 

• Umístěte sklenici nebo sběrnou nádobu na šťávu pod žlábek s uzávěrem 
Anti-drip. Uzávěr je polohovatelný a zabraňuje nežádoucímu odkapávání 
šťávy. 

• Citrusové plody, ze kterých chcete vylisovat šťávu, rozkrojte příčně na půl.  
• Půlku citrusu mírně přitlačte rozkrojenou stranou na lisovací nástavec. Po 

přitlačení se automaticky spustí motor a můžete začít odšťavňovat. Po 
opakovaném uvolnění a přitlačení citrusového plodu na nástavec se motor 
začne točit proti směru hodinových ručiček. 
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• Nástavec změní směr otáčení pokaždé, když uvolníte tlak a znovu přitlačíte 
ovoce na nástavec, a tak je zaručena maximální výtěžnost šťávy. 

• Nejvíce šťávy z citrusového plodu získáte, když jej několikrát krátce přitlačíte 
na lisovací kužel.  

• Chcete-li spotřebič zastavit, jednoduše přestaňte tlačit citrusový plod na 
nástavec.  

• Po dokončení odšťavňování zdvihněte část žlábku s uzávěrem, aby nedošlo k 
odkapávání šťávy. 

• Pokud zpracováváte větší množství ovoce, je nutné pravidelně čistit síto a 
odstraňovat zbytky dužniny.  

 
ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

• Před každým čištěním nebo údržbou spotřebiče vypněte a odpojte spotřebič 
ze zásuvky. Spotřebič čistěte pravidelně. 

• Uvolněte nástavec na odšťavňování ze síta. Síto odpojte z nádoby na dužinu. 
Vyjměte nádobu na dužinu z vodící středové osy. 

• Základna s motorem a síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou, lze otírat 
měkkým suchým hadříkem. 

• Síto na dužinu, nádobu na dužinu, nástavce a víko spotřebiče lze čistit vodou 
nebo umýt v myčce na nádobí. Pro snazší odstranění dužiny použijte 
kartáček. 

• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít 
k poškození spotřebiče. 

• Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah 
dětí. Spotřebič můžete skladovat složený. Víko chrání příslušenství, které je 
určeno pro přímý styk s potravinami, před usazováním prachu. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon  60 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují. 


