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NÁVOD K OBSLUZE 
 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem 
obalu dobře uschovejte. 
 

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
– Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení 
a návod uschovejte. Pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást 
spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče. 
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. 
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která 
odpovídá příslušným normám. 

– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší 
a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se 
spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Udržujte spotřebič 
a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
– Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a 
demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice 
napájecího přívodu z el. zásuvky!  
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho 
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné 
situace. 
– Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo 
čištěním. 
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje 
správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborné 
elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. 
– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu. 
– Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. 
sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky. 
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky 
mokrýma rukama a taháním za přívod! 

– Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, 
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, 
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití! 
– Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod proudem vody! 
– Lis na citrusy  nesmí pracovat v blízkosti tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, 
vařič, horkovzdušné trouby, grily, infrazářiče). 
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí 



a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. sporák, kamna, gril atd.) a vlhkých 
povrchů (dřez, umyvadlo atd.). 
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů. 
– Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru. 
– Nezpracovávejte zmražené ovoce, nebo ovoce příliš tvrdé (např. ananas, mango, atd.). 
– Pokud se dužnina ze zpracovávaných citrusů začne nadměrně hromadit na sítu, spotřebič 
vypněte a síto vyčistěte (např. pod tekoucí vodou). 
– Tento spotřebič není určen pro venkovní použití 
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí 
samolepicí tapety, fólie, apod.)! 
– Dbejte na to, aby se vlasy či volné oblečení nedostaly do nástavců, vyhnete se tak riziku 
jejich namotání. 
– Než odejmete příslušenství nechte rotující části úplně zastavit. 
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. 
– Dejte pozor, aby se napájecí přívod nedostal do kontaktu s rotující části spotřebiče. 
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným 
plamenem a nesmí se ponořit do vody. 
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen 
a vyhovoval platným normám. 
– Tento spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto 
návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel. 
– Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním spotřebiče 
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění) a není odpovědný ze záruky za 
spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. 

 

 POPIS SPOTŘEBIČE         
                        

1- Kryt lisovacího trnu proti prachu 

2- Lisovací trny – 2  velikosti 

3- Síto – slouží k zachycení pecek a dužniny  

4- Hřídel 

5- Nádoba 1 litr  

6- Pohonná jednotka 

 

 

II. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte  lis na citrusy. Před prvním použitím umyjte 
části ,které přijdou do styku s potravinami v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně 
opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha. Nyní je spotřebič připraven k použití. Množství 
zpracovávaných citrusů volte tak, aby nedošlo k překročení maximálního obsahu nádoby 
označené ryskou. Větší množství zpracovávaných citrusů je nutné rozdělit na několik dávek 
a průběžně kontrolovat obsah nádoby. Doporučujeme občas práci přerušit a odstranit 



dužninu, které se zachytila na sítu (viz. ods. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ). Časy 
přípravy závisí na množství, druhu i kvalitě použitých citrusových plodů a pohybují se 
v desítkách sekund. 
 
Sestavení   
 
Nádobu 5 nasaďte na hřídel pohonu 6 tak, aby sklouzla až dolů a následně nádobu 
pootočením zajistěte (ozve se slyšitelné klapnutí). Síto 3 vložte na nádobu tak, aby výstupek 
zapadl do prostoru v držadle. Lisovací trn 2 nasuňte mírným tlakem na hřídel pohonu 4. 
Při vyjímání jednotlivých součástí postupujte opačným způsobem. Pokud budete 
odšťavňovat velké citrusové plody použijte k tomu nástavec trnu 2 velký , který mírným tlakem 
nasuňte na hřídel 4. 
 
Použití   
Sestavený lis na citrusy   umístěte na pevnou, rovnou a suchou podložku. Vidlici napájecího 
přívodu  připojte k el. síti. Vybrané citrusové plody (např. pomeranč, citrón, grapefruit) 
rozpulte a přitlačte na lisovací trn  2 velký  , tím se spotřebič automaticky zapne. Lisovací trn se 
otáčí doleva nebo doprava. Šťáva se lisuje a stéká po trnu přes sítko do nádoby. Výstupky 
na trnu zároveň vytlačují dužninu. Jakmile uvolníte tlak na trn, spotřebič se vypne. Šťávu buď 
ihned spotřebujte, případně ji přelijte do jiné vhodné nádoby a uložte v chladničce. 
 
Upozornění: 
 
– Maximální doba trvalého chodu je 5 min., poté dodržte pauzu cca 15 min. nutnou 
k ochlazení pohonné jednotky. 
– Nevyvíjejte tlak na trn za použití nadměrné síly! 
– Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly čisté a funkční. 
 
III.. ÚDRŽBA 
Před každou údržbou spotřebič odpojte vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! 
Čištění provádějte pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní 
čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé 
prostředky)! Pohonnou jednotku 6 čistěte pouze otíráním měkkým vlhkým hadříkem 
s přídavkem saponátu. Dbejte na to, aby se do vnitřních částí nedostala voda! 
 Všechny ostatní dílce (tj. 1,2,3,4,5) umyjte v horké vodě s čisticím prostředkem, následně 
opláchněte čistou vodou a nechte dokonale uschnout (můžete použit myčku nádobí). Výlisky 
z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Pokud se 
znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Některé ovoce může určitým způsobem 
příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem 

k reklamaci spotřebiče. Toto zabarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí. 
Technické údaje: 

  

 

Likvidace přístroje:     

Vážený spotřebiteli. Pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby 

nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 v platném znění. Při likvidaci 



výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro 

průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. 

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. 

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst: 

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus) 

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem. 

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné 

přírody! 

Trubice – uložit do samostatného kontejneru. 

 

Likvidace obalového materiálu: 

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu 

(popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr 

tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třiďte takto: 

Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru 

Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE) 

Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora. 

 

Důležité upozornění: 

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. 

 

Technické změny: 

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. 

 

Technické údaje: 

Příkon                         40 W 

Napětí                         230V ~50Hz 

Hlučnost :                   75dB 

 

 

Servisní zajištění 

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607 035 094, e-mail: 
servis@isolit-bravo.cz .Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte 
dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na 
internetové stránce www.isolit-bravo.cz 
 
Obecné podmínky záruky 

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek 

nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.Veškeré výrobky jsou určeny 

pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude 

reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných 

výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný 

transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku.Takto způsobená škoda nemůže být uznána 

jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců od data zakoupení 

výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupenPrávo 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
http://www.isolit-bravo.cz/


na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) 

po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to 

předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo 

dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak 

poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady 

prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení 

věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se 

též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku. Za 

obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, 

pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 

Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný. 

• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován. 

• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, 

pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než 

pro podnikání s tímto výrobkem.  

• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory. 

• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či 

elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na 

vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému 

napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu 

na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému 

napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. 

použitých napájecích článků apod.  

• Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. 

chemický a mechanický vliv) • Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo 

adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost 

jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. 

• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno 

příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese 

odpovědnost za nesprávný chod a případné vady záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly 
vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného 
příslušenství, návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku 
spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla 
uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný 
autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 
měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z 
prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování. 
 

 

 

 

 

 

 



Platnost záručních podmínek od 1.1.2015 

 

Servisní  síť výrobků Isolit–Bravo 1.1.2015 
 

Firemní   servis :   Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

                                Jablonské nábřeží 305 

                                561 64 Jablonné nad Orlicí 

Tel.: 607035094, 607035126 

  

 Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy  výrobků 

 Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na 

 www.isolit-bravo.cz  a www.bravospotrebice.cz 
 

 

Servisní  středisko zajišťuje opravy těchto výrobků: 

        DS   - drobné spotřebiče 

        ES    - elektrické sporáky 

        PS    - plynové sporáky 

        ePS  - elektrická část plynových sporáků 

        AP   - automatické pračky 

        MČT- malá černá technika 

        KL    -klimatizace (pouze firemní servis) 
 

1. Blatná, 388 01, Elektro Jankovský, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [ DS,ES,AP ] 
2. Brno, 602 00, Jiří Brandejs, Cejl 101, tel.: 545213431, [ DS,ES,PS,AP ] 
3. Brno, 603 05, PERFEKT SERVIS s.r.o., Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP ] 
4. Frýdek Místek,738 01, ELAS-S plus, s.r.o.,  J.Čapka 722, tel.: 558633254, [ DS ] 
5. Havířov -Podlesí , 736 01, Pavel Universal-ELEKTRO, Junácká 1,  tel.: 596410413, 

[DS,ES,ePS,AP ] 
6.  Litoměřice, 412 01, Elektroservis Jílek, Na Valech 36, tel.: 416737666, 

603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT ] 
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, Jaroslav Koudelka, Za školou 1027, tel.: 723357252,  [DS,ES ] 
8. Mladá Boleslav, 293 01, ELEKTROSERVIS Mulač, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES] 
9. Nový Jičín, 741 01, MERENDA-servis,  Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [ DS,ES,PS,AP ] 
10. Olomouc, 772 00, Richard Štěpánek, Hodolanská 41, tel.:585313685,  604983006, [ DS ] 
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, V. elektronik , Sušilova 3, tel.:596627790, [ DS ] 
12. Plzeň, 326 00, Opravy elektro Petr Vacek, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [ DS] 
13. Praha 5, BMK servis, Mahenova 164/2,  tel.: 800231231,257314703, [ DS,ES,PS,AP ] 
14. Praha 6, 160 00, Bedřich Mayer, Kladenská 260, tel.: 235355070, [ DS ] 
15. Příbram, 261 01, SERVIS-ELEKTRO, Alois Dvořáček, Prokopská 14, tel.:318623613,[DS,ES,AP ] 
16. Třebíč, 674 01, ELSO Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS] 
17. Třinec, 739 61, KUČERA Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [ DS,ES,PS,AP ] 
18. Turnov, 511 01, Jan Havel, Krajířova 491, tel.: 481322002, [ DS,ES,PS,AP ] 
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, ELEKTRON s. r.o.,  Komenského 151, , tel.: 465523328, [ DS,ES ] 
20. Zlín, 763 02, KOFR-ELSPO Ludmila Kočendová, U Dráhy 144, tel.:  577102424,[DS] 
21. Znojmo, 669 01, Služba-družstvo invalidů, Horní Česká 23/200, tel:515223009, [ DS ] 
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Elektrický odšťavovač citrusových plodov  - SK 
 
NÁVOD NA OBSLUHU 
 
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto 
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so 
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením 
obalu dobre uschovajte. 
 
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
— Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si 
obrázky a návod si uschovajte. Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča 
a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča. 
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. 
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej zásuvky podľa STN! 

— Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a 
porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu vykonávanú 
užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia 
držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu. 
— Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred 
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete 
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!  
— Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou 
alebo čistením. 
— Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným 
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.  
— Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, 
spadol na zem a poškodil sa, poškodil sa alebo nefunguje tesnenie. V takých prípadoch ho odneste do 
špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.  
— Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu. 
— Po skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od 
elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky. 
— Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, 
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, 
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie! 
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte (ani nevyťahujte) do zásuvky mokrými 
rukami! 
— Pohonnú jednotku neponárajte do vody, ani ju neumývajte prúdom vody! 
— Citrusovač neukladajte vedľa tepelných zdrojov (napr. kachlí, el./plynového sporáka, 
kozuba, radiátorov, teplovzdušnej rúry, grilu, infražiariča, atď.). 
— Neodšťavujte zmrazené ovocie, alebo príliš tvrdé ovocie (napr. ananas, mango, atd.). 
— Pokiaľ sa dužina zo spracovávaných citrusov začne nadmerne hromadiť na site, 
spotrebič vypnite a sito vyčistite (napr. pod tečúcou vodou). 
— Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho 



prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, 
variča) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá). 
— Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie. 
— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou 
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)! 
— Dbajte na to, aby sa vlasy či voľné oblečenie nedostali do príslušenstva, vyhnete sa tak riziku ich  
namotania. 
— Nikdy neodnímajte nadstavce za chodu pohonnej jednotky. 
— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. 
— Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov. 
— Dajte pozor, aby se napájací prívod nedostal do kontaktu s rotujúcou časťou spotrebiča. Napájací 
prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť 
ponáraný do vody. 
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškozený a vyhovoval 
platným normám. 
— Tento spotrebič používajte výhradne na účel, na ktorý je určený a ktorého opis je v tomto návode. 
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel! 
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a jeho príslušenstva 
(napr. znehodnotenie potravín, poranenie) a nie je povinný  poskytnúť záruku na spotrebič v prípade 
nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. 
 
  POPIS SPOTREBIČA 
 

                       
1 Kryt lisovacieho tŕňa proti prachu  

2 Lisovacie tŕne – 2  veľkosti 

3 Sito – slúži na zachytenie kôstok a dužiny  

4 Hriadeľ 

5 Nádoba 1 liter  

6 Pohonná jednotka 

 

 

II. PRÍPRAVA NA POUŽITIE 
 

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte citrusovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky 
prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Pred prvým uvedením do činnosti umyte 
všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami roztokom teplej vody a saponátu, 
dôkladne ich opláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Teraz je spotrebič pripravený 
na použitie. Množstvo spracovávaných citrusov voľte tak, aby nedošlo k prekročeniu 
maximálneho obsahu nádoby označeného ryskou. Väčšie množstvo spracovávaných 
citrusov je potrebné rozdeliť na viac dávok a priebežne kontrolovat obsah nádoby. 
Doporučujeme občas prácu prerušiť a odstrániť dužinu, ktorá sa zachytila na site 
(viď. ods. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE).Čas prípravy je závislý od množstva, 



druhu a kvality použitých citrusových plodov a pohybuje sa v rozpätí desiatok sekúnd. 

Zostavenie   
Nádobu 5 nasaďte na hriadeľ pohonu 6  tak, aby skĺzla až dolu a následne ju pootočením 
zaistite (ozve sa počuteľné zaklapnutie). Sito 3 vložte na nádobu tak, aby výstupok zapadol 
do priestoru v držadle. Lisovací tŕň 2  nasuňte miernym tlakom na hriadeľ pohonu 4. Pri 
vyňatí jednotlivých súčastí postupujte opačným spôsobom. 
Pokiaľ budete odšťavovať veľké citrusové plody, použite na ne nadstavec tŕňa 2 veľký, ktorý 
miernym tlakom nasuňte na tŕň 4. 

Použitie   
 
Zostavený citrusovač  umiestnite na pevnú, rovnú a suchú podložku. Vidlicu napájacieho 
prívodu   pripojte k el. sieti. Vybrané citrusové plody (napr. pomaranč, citrón, grapefruit) 
rozkrojte a pritlačte na lisovací tŕň 2 veľký, tým sa spotrebič automaticky zapne. Lisovací tŕň sa 
otáča doľava alebo doprava. Šťava sa lisuje a steká po tŕni cez sitko do nádoby. Výstupky na tŕni 
zároveň vytláčajú dužinu. Akonáhle uvoľníte tlak na tŕni, spotrebič sa vypne. Šťavu môžete buď 
okamžite preliať do inej nádoby alebo ju môžete uschovať v chladničke. 
 
Poznámka: 
— Maximálna doba činnosti je 5 minút. Potom dodržte pauzu 15 minút, ktorú citrusovač 
    potrebuje na ochladenie pohonnej jednotky. 
— Nevyvíjajte príliš veľký tlak na lisovací tŕň. 
— Dbajte na to, aby dosadacie plochy boli čisté a funkčné. 

IV. ÚDRŽBA 
Pred každou údržbou spotrebič odpojte vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. 
zásuvky! Čistenie vykonávajte pravidelne po každom použití! Nepoužívajte drsné 
a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá, 
riedidlá, žieravé prostriedky)! Pohonnú jednotku 6 čistite mäkkou vlhkou handričkou 
s prídavkom saponátu. Dbajte na to, aby sa do vnútorných častí nedostala voda! Všetky 
ostatné diely (tj. 1,2,3,4,5) umyte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom, následne 
opláchnite čistou vodou a nechajte dokonale uschnúť (môžete použiť umývačku riadu). 
Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojom tepla (napr. kachle, el./plynový sporák). Pokiaľ 
sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou handričkou. Niektoré prísady môžu určitým 
spôsobom zafarbiť príslušenstvo, to však nemá na funkciu spotrebiča žiadny vplyv a nie je 
dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Zafarbenie sa zvyčajne po určitom čase samo stratí. 

Technické údaje: 

Príkon                         40 W 

Napätie                       230V ~50Hz 

Hlučnosť :                   75dB 

 
Likvidácia prístroja: 

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je treba ho ekologicky zlikvidovať, aby 

nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 

Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú 

recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď) oddelené a znovu použité pre priemyselné 

účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostaly prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a 



recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou 

povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest: 

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus) 

- v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. 

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej 

prírody! 

 

Likvidácia obalového materiálu: 

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša). 

Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného 

odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad trieďte takto: 

Krabice a papierové preložky – triedený zber papieru 

Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE) 

Polystyrén – odovzdajte do zberného dvora. 

 

Dôležité upozornenie: 

Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča. 

 

Technické zmeny: 

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality 

výrobku. 

 

Servisné zabezpečenie: 

Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Hviezdoslavova 48, 

010 67 Žilina, Tel.: +607035094, bravosk@stoneline.sk  

 

Opravu zabezpečuje taktiež sieť zmluvných servisov 

výrobcu.. Najbližší servis zistíte dotazom na vyššie uvedenom tel. čísle alebo ho nájdete v zozname 

zverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke 

www.bravospotrebice.sk 

 

Obecné podmienky záruky 

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie  od prístroja požadujete. To, že výrobok 

nevyhovuje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod na reklamáciu. 

Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v 

rozpore s návodom, nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené 

výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal 

k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto 

spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. 

Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za 

vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je 

možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a 

preukázaní o zaplatení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného 

mailto:bravosk@stoneline.sk
http://www.bravospotrebice.sk/


listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja. 

Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných 

údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za 

doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na 

opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho 

zákonníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, 

pokiaľ výrobok: 

• Je používaný iba na účel, na ktorý je určený a který je popísaný v priloženom návode na použitiie. Iba 

návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný. 

• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný. 

• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, 

pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom. 

• Je používaný pri izbovej teplote, dostatočnom vetraní a s nezakrytými vetracími otvormi. 

• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či 

elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo 

skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), 

chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu 

chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod. 

• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi 

prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv). 

 • Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo  

rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej 

zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.  

• Je používaný s doporučeným čistým neopotřebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené 

príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého 

príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a 

znečisteného príslušenstva a náplní.  

• Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá 

odstránené alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, 

teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej 

časti, včetne poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany 

predávajúceho. 

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými 

v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a 

charakteru výrobku. 

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúcom prevádzke v domácnosti. 

• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). 

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nie je firmou Isolit-Bravo, 

s.r.o. považované: 

• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti 

výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel). 

• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku. 

• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, 



prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch. 

• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom. 

• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžiet, strihacích a rezacích nožov. 

• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjacích cyklov resp.  

6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov). 

• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre 

vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo 

a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s.r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej 

odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby 

bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých 

aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený 

inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za 

oprávnený dôvod na reklamáciu výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov 

odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, 

ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetne 

dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu 

prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u 

výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol 

vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie 

opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje 

náklady na opravu a skladovanie. 

 

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010 

 

 

 

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012: 

 

1.Bratislava,811 07, zberňa ViVa servis, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk 

 

2. Tomášov,900 44, ViVa servis, 1.Mája 19, tel.024/9588555 

 

3.Námestovo, 029 01, ZMJ el. servis, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 

0905247408, zmj@orava.sk 

 

4.Prešov,080 06,D-J servis,s.r.o., Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk 

 

5.Spišská Nová Ves, 052 01, Villa Market s.r.o., Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, 

villamarket.eta@villamarket.sk 
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 Záruční list / Záručný list  
 

Název výrobku / Názov výrobku:       Lis na citrusy  

                    Lis na citrusy  

 

Typ:                B - 4475 FREDDY  

 

Výrobca:                 Isolit-Bravo, spol. s r. o. 

                                                      561 64 Jablonné nad Orlicí 

                                                      tel.: 607035131,607035153 

 

Dovozca do SR:                           Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina 

                                                     tel: + 420 607035131, +420 607035153 

 

 

Razítko prodejny a podpis prodavače: 

Pečiatka predajne a podpis predavača: 

 

 

Datum prodeje / Dátum predaja: 

Reklamace / Reklamácia: 

 

 

 

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ: 

 

 

 

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie: 

 

 

 

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny): 

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne): 

 

 

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa: 

 

 

 

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka 

servisu): 



Bravo 

B-4475 citrusfacsaró 

 

A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó 

gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a 

felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozó utasítást adtak! 

Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel! 

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni! 

 

Használati útmutató 

  

A termék felhasználása: 

A B-4475 citrusfacsaró (továbbá készülék) kizárólag háztartási használatra szolgál.  A használati útmutatót őrizze meg 

későbbi használat esetére. Köszönjük, hogy bizalmat fektetett termékünkbe, s reméljük, hogy hosszú távon megbízható 

segítőjévé válik háztartásában! 

Fontos biztonsági intézkedések: 

A hálózati kábelt ne vezesse olyan helyen ahol járnak! 

A készüléket mindig áramtalanítsa (a villásdugó kihúzásával a hálózatból), ha nem használja, ha felügyelet nélkül hagyja, és 

tisztítás előtt! 

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érintkezzen éles tárgyakkal! 

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, bizonyosodjon meg, hogy a címkéjén feltüntetett feszültség 

megegyezik a hálózati feszültséggel! 

A készüléket ne használja más célra, mint amire tervezték! 

A hálózati kábel hálózathoz történő csatlakoztatásakor, ill. kihúzásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van 

kapcsolva! Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a hálózati kábel húzásával – ilyenkor fennáll a hálózati kábel, illetve 

a hálózati aljzat sérülésének veszélye! 

Ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel vagy hálózati aljzattal! 

Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel rajta! 

A készülék minden javítását és beállítását bízza szakszervizre! A hozzá nem értő beavatkozás miatt áramütés következhet 

be! 

Ha nem használja a készüléket, a forgatógombot állítsa 0 helyzetbe és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból! 

Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy más nedvesség, folyadék! 

Biztosítsa, hogy a hálózati kábel és a villásdugó ne érintkezhessen forró felülettel! 

Mielőtt a készüléket megtisztítaná, hagyja teljesen kihűlni! 

Ha a készülék hálózati kábele sérült, kérjük, forduljon szakszervizhez! 

A készülék javítását kizárólag szakszerviz végezheti el! 

Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a készülékhez kapott! 

Amíg a készülék üzemel, ne nyúljon kézzel, vagy más konyhai eszközzel (kanál, fakanál, stb.) a tartályba! 

A készülékbe ne tegyen kemény dolgokat, mint pl. jég, csontok stb. ! 

Az elektromos hálózat melyre a készülék csatlakozik meg kell, hogy feleljen a megfelelő elektromos szabványoknak! 

A készüléket ne használja fedő nélkül! 

A készüléket ne hagyja bekapcsolt állapotban hosszabb ideig üresen! 

A motort (készüléktestet) védje a víz illetve más folyadék hatásától! 

Ez a készülék nem alkalmas kültéri használatra! 

A készüléktesten tilos változásokat végrehajtani – pl. fólia, öntapadós tapéta felvitele, stb. ! 

Ügyeljen arra, hogy a forgórészekbe ne kerüljön haj, vagy a ruházat szabad részei – elkerülve ezek feltekerődését! 

Mielőtt leveszi a tartozékokat hagyja a készüléket teljesen leállni! 

A citrusfacsaró használata: 

Első használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és reklámcédulát! 



Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati kábel nem csatlakozik áramforráshoz! 

Mossa el a készülék azon részeit melyek kapcsolatba kerülnek a feldolgozandó alapanyagokkal, meleg mosogatószeres 

vízben! Alaposan öblítse le tiszta ivóvízzel és szárítsa meg (Lásd „Karbantartás és tisztítás“)! 

Ügyeljen arra, hogy a használt termékek mennyisége ne haladja túl a tartály maximális térfogatát! Az elkészítés ideje függ a 

felhasznált termékek mennyiségétől és minőségétől.  Amennyiben nagyobb mennyiségű terméket szeretne feldolgozni, 

ossza ezt fel több részre!  Ajánlatos a készítést félbeszakítani és eltávolítani a felhalmozódott gyümölcshúst a szűrőből!  

 A citrusfacsaró leírása: 

1.) Fedő 

2.) Facsarófej – 2 méretben 

3.) Gyümölcshús szűrő 

4.) Tengely 

5.) Tartály 

6.) Meghajtó egység (készüléktest) 

A citrusfacsaró összeállitása: 

A tartályt (5) helyezze fel a tengelyre (6) úgy, hogy a tartály teljesen csússzon le, majd elcsavarással biztosítsa be (kattanás 
hallatszik majd). Helyezze fel a gyümölcshús szűrőt (3) úgy, hogy a szűrő kiálló része illeszkedjen a markolatba. Helyezze fel 
a facsarófejet (2) a készülék tengelyére (4).  Az egyes részek eltávolításánál fordított sorrendben járjon el! A nagyobb 
citrusfélék préseléséhez használja a nagyobb facsarófejet (2). 
A citrusfacsaró használata: 
A készüléket helyezze szilárd és egyenes felületre! Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati aljzathoz! A kívánt 
citrusféléket pl.narancs, citrom, grepfruit vágra félbe és nyomja rá a facsarófejre (2), ezzel a készülék automatikusan 
bekapcsol. A facsarófej jobbra vagy balra fordul el. A gyümölcslé kipréselődik és a gyümölcshús szűrőn át a tartályba folyik 
le.  Amint felengedi a nyomást a készülék kikapcsol.  A kifacsart gyümölcslét vagy azonnal elfogyaszthatja, illetve átöntheti 
más megfelelő edénybe. A munka befejeztével kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról (a hálózati kábelt húzza ki 
a hálózati aljzatból)! 
FIGYELMEZTETÉS: 
A készülék maximális munkaideje 5 perc, ezután kell tartani egy 15 perces szünetet, hogy a készülék motorja kihűljön! 
A facsarófejre ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt! 
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó felületek és a szűrő tisztán legyenek tartva! 
Karbantartás és tisztítás: 
1. Mielőtt megkezdi a tisztítást húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból! 
2. A készüléket tisztítsa meg minden használat után! 
3. A tisztításhoz ne használjon durva felületű, agresszív tisztítóeszközt (éles eszközöket, kaparókat, oldószereket, 

higítókat, savakat stb.)! 
4. A készüléktestet soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba! A motort védje a vizes környezettől! A készüléktestet 

letörölheti enyhén nedves konyharuhával. Ezután alaposan szárítsa meg! 
5. Ügyeljen arra, hogy a belső részekbe soha ne kerüljön folyadék! 
6. A készülék tartozékait (1,2,3,4,5) mossa el meleg mosogatóvízben majd öblítse le és hagyja teljesen kszáradni. Ezen 

részek elmosásához használhat mosogatógépet is. 
7. Némely gyümölcsök a készülék elszíneződését okozhatják, ez nem a készülék hibája és nincs befolyással a készülék 

működésére.  
Figyelmeztetés: 
Bármilyen eltérés a fogyasztói szokásoktól semmilyen esetben sem a termék hibája! A nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk! 
Műszaki változások: 
A gyártó fenntartja a szöveg és a műszaki paraméterek változásának jogát. 
Műszaki adatok: 
Teljesítményfelvétel: max. 40W 
Hálózati feszültség: 230V /50Hz 
Zajszint: 53 dB (A) 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN: 

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el! 



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE: 

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék 

nem dobható háztartási hulladék közé! A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 

a kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le! Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek 

visszaválthatóak az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az 

élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen 

kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen! Az ilyen 

fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható! 

Vállalkozások számára az Európai Unióban: 

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától 

vagy beszállítójától! 

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés tárgyát képező 

szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy 

fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – 

Ptk. 685. § d. pont.) 

(1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. 
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a 
jótállás érvényességét nem érinti. 
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell 

tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott 

számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló 

bizonylattal érvényesíthetőek. 

(4) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: 
- a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat (pl. háztartási gép ipari 

termelő tevékenységre történő felhasználása), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár stb. eredménye, a 
készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása ), 

- a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz. 
ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK 

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a 
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve  a termék hibátlan állapotban képviselt 
értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 

2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a javítószolgálat a kijavítást illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – 
választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
helye nincs. 

3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a METAKER KFT. – nek megtéríteni, 
kivéve ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem 
javítható ki és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

4. Ha a javítószolgálat a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a 
METAKER KFT. költségére maga kijavíttathatja. (A METAKER KFT. ezen jótállási igény alkalmazását a javítás speciális 
feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!). 

KIJAVÍTÁS 



1. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is 
érvényesítheti. 

2. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
3. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti 

igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: 
- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a 

kilométeróra állását 
- a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, 

valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását. 
A javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze a kijavítást. 

Kijavítás esetén a jótállás meghosszabbodik a javítószolgálat részére történő átadástól azzal az idővel, amely alatt a 

készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy 

tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés 

helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 

visszaszállításról a vállalkozás vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén –a 

javítószolgálat gondoskodik. 

KÉSZÜLÉKCSERE 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon 

belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) 

bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 

meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási 

jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a 

89/336/EEC direktívának felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 73/23/EEC direktívának. 

Vállalkozás neve ; címe: Metaker Kft ; 2851 Környe, Alkotmány út 6-10. 

Elérhetőségei: Telefon/fax: 06 (34) 473-675, 473-550, 473-695 

Gyártó neve ; címe: Isolit-Bravo, spol. s r.o. ; 561 64 Jablonné nad Orlicí, Csehország 

 

Fő részegység: motor 

FONTOS TUDNIVALÓK 
a jótállással kapcsolatban 

 

A termék kizárólag háztartási célokra készült. Ipari termelő tevékenységre történő felhasználás esetén a jótállás érvényét 

veszti!  

1. A fogyasztók jogait valamint a vállalkozás és a gyártó kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet, valamint a 97/2014.(III. 25.) Korm. rendelet szerint módosított 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

2. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, 
amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. 

3. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a vállalkozáshoz, vagy a javítószolgálathoz intézheti, akinek egy 
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM. sz. rendelet szerint.  

4. A kijavítással kapcsolatos reklamációval a javítószolgálat vezetőjéhez lehet fordulni. Ha a panasz így nem rendeződne, 
a vállalkozáshoz lehet fordulni (METAKER KFT. Vevőszolgálat, cím: 2851 Környe, Alkotmány út 6-10. Tel.: 34/473-675). 
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott 

szabályok szerint. A fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását 

is kezdeményezheti. 

 



 

METAKER KFT. 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

( Kérjük a fizetési bizonylatot saját érdekében őrizze meg! ) 

 

 

Eladószerv tölti ki: 

 

A(z) Bravo B-4475 típusú  .....................................................................................  gy. számú citrusfacsaró  

háztartási készülékre a METAKER KFT. a 97/2014.(III. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint módosított 151/2003. (IX.22.) 

Korm. rendelet szabályai szerint a tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt jótállást vállal. A jótállás időtartama egy év. 

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha 

az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

 

Szerződéskötés időpontja: 

 

20 .......  év ........................................ hó  .........  nap ( P. H. )  ....................................  

 (betűvel) aláírás 

 

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának (vagy üzembe helyezésének) időpontja: 

 

20 .......  év ........................................ hó  .........  nap ( P. H. )  ....................................  

 (betűvel) aláírás 

 

Kicserélés ténye:  .......................................................................   időpontja:  ......................................  

 

 

Bejelentés időpontja:  ................................................ Átvétel időpontja:  ...........................................  

Hiba oka: ....................................................................................................................................................  

Kijavítás módja:  .........................................  Javított termék visszaadása:  ...........................................  


