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Návod na použitie 

ODŠŤAVOVAČ 

R-427 Legend 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho 

vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Pred použitím prístroj umiestnite na rovnú a stabilnú plochu, a zaobchádzajte 
s prístrojom podľa uvedených opisov. 

• Tento výrobok je určený pre použitie v domácnosti. 
• Spotrebič neobsluhujte mokrými rukami, nepoužívajte ho na vlhkom mieste. 
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• Sieťovú šnúru chráňte pred poškodením ostrými hranami (vrátane hrany stola 
apod.) alebo horúcimi predmetmi. 

• Filter prístroja kontrolujte zakaždým, keď ho chcete použiť. Ak zistíte 
akékoľvek poškodenie, prístroj nepoužívajte. 

• Pred zapnutím skontrolujte, či sú časti prístroja správne zmontované. 
• Prístroj použite len, keď je správne zaistená bezpečnostná poistka. 
• Ak spracovávate tvrdšie ovocie, nenechajte prístroj zapojený dlhšie ako 

2 minúty a nechajte prístroj dostatočne vychladnúť. 
• Nikdy nestrkajte prsty a žiadne iné predmety do plniaceho hrdla, ak je 

prístroj v prevádzke. Na plnenie je určené stláčadlo. 
• Bezpečnostnú poistku odistite len po vypnutí prístroja a až sa celkom zastaví 

filter. 
• Nedotýkajte sa malých, ostrých nožíkov na filtri. 
• Po použití vždy odpojte z elektrickej siete. 
• Nikdy neponárajte základňu prístroja (motor) do vody ani do iných tekutín. 
• Neoplachujte pod prúdom tečúcej vody. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 

A. Stláčadlo 
B. Plniace hrdlo 
C. Veko 
D. Filter (nerezové sito) 
E. Zberná nádoba na šťavu 
F. Odpadová nádoba na dužinu 
G. Bezpečnostná poistka 
H. Regulácia nastavenia rýchlosti 
I. Nastaviteľná vývodka šťavy (Anti-Drip) 
J. Telo prístroja (motor) 

 
 
 
PRED POUŽITÍM 

• Umiestnite nádobu na šťavu do prístroja. 
• Zľahka nahnite nádobu na dužinu dopredu a vložte ju do prístroja. Najprv 

vložte hornú časť nádoby a potom spodnú. 
• V priebehu spracovávania ovocia či zeleniny môžete nádobu na dužinu 

vyprázdniť. Najprv vypnite prístroj, vyberte nádobu a potom vyprázdnite. 
• Prázdnu nádobu na dužinu pred ďalším použitím opäť vložte do prístroja. 
• Do nádoby na šťavu vložte filter. Uistite sa, že je filter správne usadený na 

hriadeli. 
• Umiestnite veko na filter. 
• Zaklapnete bezpečnostnú poistku na veku a správne zaistite. 
• Skontrolujte, či je poistka zaistená v správnej pozícii. 
• Vsuňte stláčadlo do plniaceho hrdla tak, aby drážky na stláčadlo zapadli do 

výstupkov v plniacom hrdle. 
 
POUŽITIE PRÍSTROJA 

• Prístroj bude úplne fungovať, ak budú všetky časti prístroja správne 
namontované. 

• Veko musí byť upevnené a zaistené bezpečnostnou poistkou. 
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• Umyte ovocie alebo zeleninu a nakrájajte ich na také kúsky, ktoré ľahko 
vložíte do plniaceho hrdla. 

• Uistite sa, že je džbán na šťavu umiestnený pod vývodku šťavy. 
• Vložte nakrájané ovocie či zeleninu do plniaceho hrdla a jemne stlačte 

stláčadlom k filtru. 
• Vývodka (odtokový žliabok) má dve polohy - otvorené, zatvorené. Pri 

odšťavovanie, vždy skontrolujte, či je vyklopené (otvorená), v inom 
prípade šťava pretečie a mohla by poškodiť motoriek. 

• Nevyvíjajte na stláčadlo príliš veľkú silu. Môžete tým zablokovať a 
zastaviť filter a tiež poškodiť motor. 

• Ako náhle ste už vložili všetko ovocie či zeleninu a už nevyteká žiadna šťava 
z vývodky, prístroj vypnite a počkajte, až sa filter úplne zastaví. 

 
Upozornenie: NIKDY NEVKLADAJTE PRSTY ANI INÉ PREDMETY DO PLNIACEHO 
HRDLA. 
 
RADY 

• Do plniaceho hrdla vkladajte toľko ovocia alebo zeleniny, aby šťava, ktorá sa 
vytvorí, stačila výlevkou odtiecť a nehromadila sa. Ak bude šťava pretekať 
mimo výlevku, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča! 

• Prípadnú dreň odporúčame priebežne odoberať. 
• Používajte čerstvé ovocie alebo zeleninu. Obsahujú viac šťavy. Pre tento 

prístroj je vhodné ovocie alebo zelenina, ako napr. ananás, červená repa, 
jablká, uhorky, mrkvy, špenát, melóny, paradajky, granátové jablká, 
pomaranče, hrozno atď. 

• Ovocie alebo zeleninu nemusíte šúpať. Lúpte iba potraviny s hrubou šupkou, 
ako sú pomaranče, ananás atď. Odstraňujte z citrusov aj bielu šupku, ktorá 
má horkú chuť. 

• Ak robíte jablčnú šťavu - hustota šťavy závisí na druhu jabĺk, ktorý 
použijete. Ako šťavnaté je jablko, tak hustá a šťavnatá bude šťava. 
Vyberte jablká podľa svojej chuti. 

• Jablková šťava rýchlo zhnedne. Rýchle hnednutie môžete spomaliť pridaním 
pár kvapiek citrónovej šťavy. 
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• Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napr. banány, papáje, avokáda, figy a 
manga sa neodporúčajú spracovávať v tomto prístroji. Na toto ovocie použite 
radšej mixér. 

• Listy a stonky, ako napr. hlávkový šalát môžete tiež spracovať v tomto 
prístroji. 

• Nápoj vypite ihneď po spracovaní. Ako náhle necháte nápoj odstavený 
dlhšiu dobu, stráca na chuti a stráca vitamíny. 

• Ak chcete spracovať z ovocia či zeleniny čo najviac šťavy, tlačte 
stláčadlom ľahko a pomaly. 

• Nespracovávajte v prístroji veľmi tvrdé ovocie a zeleninu, s vlákninou alebo 
škrobovej ovocie či zeleninu. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Čistenie prístroja je jednoduchšie, ak ho vyčistíte hneď po použití. 
• Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, acetón, alkohol, 

atď. 
• Všetky časti prístroja môžete čistiť v umývačke riadu. 
• Vypnite prístroj a odpojte ho zo siete. Počkajte, až filter celkom zastaví. 
• Odstráňte zvyšky ovocia či zeleniny. 

 
Rozoberte prístroj v nasledujúcom poradí: 

1. Vyberte nádobu na dužinu. 
2. Vyberte stláčadlo. 
3. Odistite bezpečnostnú poistku. 
4. Odstráňte veko. 
5. Vyberte nádobu na šťavu s filtrom. 
6. Očistite tieto časti prístroja v teplej vode s čistiacim prípravkom a opláchnite 

ich pod prúdom tečúcej vody. 
7. Očistite základňu motora navlhčenou kusom látky. 

 
Upozornenie: Nikdy neponárajte základňu motora do vody ani inej tekutiny. Nikdy 
prístroj neumývajte pod prúdom tečúcej vody. 
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TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV 
Problém Možné riešenie 

Prístroj nefunguje. Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom. Prístroj 
vypnite a uistite sa, či sú všetky časti prístroja správne 
namontované. 

Prístroj vydáva chvíľu 
po zapnutí nepríjemný 
zápach. 

Tento jav je obvyklý. Ak prístroj vydáva nepríjemný 
zápach aj po pár minútach, overte množstvo 
spracovávaných potravín a čas spracovania. 

Prístroj je príliš hlučný, 
vydáva nepríjemný 
zápach, vypúšťa dym 
atď. 

Vypnite prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a odneste 
do špecializovaného servisu. 

Filter je zablokovaný. 
 

Vypnite prístroj, vyčistite plniace hrdlo, filter a vkladajte 
menšie kúsky ovocia či zeleniny. 

Filter sa dotýka 
plniaceho hrdla alebo 
vibruje počas 
spracovávania potravín. 

Vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete. Uistite sa, 
či je filter správne umiestnený v nádobe na šťavu. Uistite 
sa, či rebro na spodku filtra správne zapadá do hriadeľa. 
Uistite sa, že nie je filter poškodený. Akékoľvek praskliny, 
škrabance atď. môžu spôsobiť zlyhanie. 

POZNÁMKA: Ak zistíte akékoľvek praskliny, škrabance atď. na filtri, 
prístroj nepoužívajte.  
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý maximálny príkon 850 W 
Objem nádoby na odpad 1,8 l 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.  


