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Předpokládané použití: 
Odšťavňovač ovoce a zeleniny (dále jen 
odšťavňovač) slouží k získání šťávy z 
ovoce nebo zeleniny. Tento 
odšťavňovač je určen pouze pro domácí 
použití. 
Nepoužívejte jej k jinému účelu, než k 
němuž je určený. 
V žádném případě nesmí být používán k 
profesionálním účelům, v takovém případě 
výrobce neposkytuje záruku a nenese 
odpovědnost za  případné škody . 
 
  

Bezpečnostní 
upozornění: 
• Přečtěte si, prosím, 
všechny instrukce před 
použitím a ponechte pro 
budoucí potřebu. 
Tento spotřebič mohou 
používat děti ve věku 8 
let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými či 
mentálnimi 
schopnostmi nebo 
nedostatkem 
zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod 
dozorem nebo byly 

Predpokládané použitie: 
Odšťavovač ovocia a zeleniny (ďalej len 
odšťavovač) slúži k získaniu šťavy z ovocia 
alebo zeleniny. Tento odšťavovač je určený 
len na domáce použitie. 
Nepoužívajte ho k inému účelu, než ku 
ktorému je určený. V žiadnom prípade 
nesmie byť používaný k profesionálnym 
účelom, v takom prípade výrobca 
neposkytuje záruku a nenesie zodpovednosť 
za prípadné škody.  
 

Bezpečnostné 
upozornenie: 
- Prečítajte si, prosím, 
všetky inštrukcie pred 
použitím a ponechajte 
pre budúcu potrebu. 
Tento spotrebič môžu po
užívať deti vo veku 8  
rokov  a  staršie a 
osoby so zníženými fyzic
kými alebo mentálními 
schopnostmi  alebo 
nedostatkom skúseností 
a  znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo 
boli poučené o 
používaniu spotrebiča 
bezpečným spôsobom a 
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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. 
• Nepoužívejte 
spotřebič, je-li rotační 
sítko poškozeno. 

Zkontrolujte, zda údaj 
na typovém štítku 
odpovídá napětí ve Vaší 
el. síti. 

Nikdy odšťavňovač 
nepoužívejte, pokud je 
poškozený napájecí 
přívod nebo vidlice. 

Přívodní kabel veďte 
mimo prostory kudy se 
chodí nebo jezdí! 

Pokud odšťavňovač 

rozumia prípadným 
nebezpečenstvám  Deti 
si so spotrebičom nesmú 
 hrať.  Čistenie a údržbu 
vykonávanú 
užívateľom nesmú 
vykonávať deti bez 
dozoru. 
 •Nepoužívajte 
spotrebič, ak je rotačné 
sítko poškodené. 
•Skontrolujte, či údaj na 
typovom štítku 
zodpovedá napätiu vo 
Vašej el. sieti. 
•Nikdy odšťavovač 
nepoužívajte, ak je 
poškodený napájací 
prívod alebo vidlica. 
•Přívodní kábel veďte 
mimo priestorov kadiaľ 
sa chodí alebo jazdí! 
•Pokud odšťavovač 
nepoužívate, odpojte ho 
od el.siete vytiahnutím 
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nepoužíváte, odpojte jej 
od el.sítě vyjmutím ze 
zásuvky! 

Přívodní kabel chraňte 
před ostrými hranami. 

Odšťavňovač by měl být 
vypnut před zapojením a 
vypojením ze sítě. Nikdy 
neškubejte se šňůrou při 
vytahování ze zásuvky. 

Nepoužívejte 
odšťavňovač pokud je 
poškozená šňůra nebo 
zástrčka. 

Nikdy nepoužívejte, 
pokud je odšťavňovač 
poškozen jakýmkoli 
způsobem. 

Neriskujte úraz 
elektrickým proudem a 
odšťavňovač 
neopravujte. 

Jestliže je šíťový přívod 
odšťavňvače poškozen , 
svěřte  jeho výměnu 

zo zásuvky! 
•Přívodní kábel chráňte 
pred ostrými hranami. 
•Odšťavňovač by mal 
byť vypnutý pred 
zapojením a vypojením 
zo siete. Nikdy nešklbte 
sa šnúrou pri vyťahovaní 
zo zásuvky. 
•Nepoužívejte 
odšťavovač ak je 
poškodená šnúra alebo 
zástrčka. 
•Nikdy nepoužívajte, 
pokiaľ je odšťavovač 
poškodený akýmkoľvek 
spôsobom. 
•Neriskujte úraz 
elektrickým prúdom a 
odšťavovač neopravujte. 
•Jestliže je sieťový 
prívod odšťavňvače 
poškodený, zverte jeho 
výmenu odbornému 
servisu 
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odbornému servisu  

Elektriký rozvod, na 
který je odšťavňovač 
připojen  musí 
odpovídat příslušným  
elektrotechnickým 
normám !  

 Opravy smí provádět 
pouze odborné opravny. 

Výrobce neodpovídá  za 
škody způsobené 
nesprávným  
používáním  
odšťavňovače a 
příslušenství. 

Neobsluhujte 
odšťavňovač mokrýma 
rukama 

Na děti by se mělo 
dohlížet , aby se 
zajistilo, že si nebudou 
s odšťavňovačem hrát. 

Dbejte na to , aby 
výrobek nepřišel do 
styku s horkým 

•Elektriký rozvod, na 
ktorý je odšťavovač 
pripojený musí 
zodpovedať príslušným 
elektrotechnickým 
normám! 
• Opravy smú vykonávať 
len odborné opravovne. 
•Výrobce nezodpovedá 
za škody spôsobené 
nesprávnym používaním 
odšťavovača a 
príslušenstvo. 
•Neobsluhujte 
odšťavovač mokrými 
rukami 
•Na deti by sa malo 
dohliadať, aby sa zaistilo, 
že sa nebudú s 
odšťavovačom hrať. 
•Dbejte na to, aby 
výrobok neprišiel do 
styku s horúcim 
povrchom, do blízskosti 
otvoreného plameňa, 
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povrchem,do blízskosti 
otevřeného plamene, 
hořlavých  materiálů a 
vody. 

 Nepoužívejte 
odšťavňovač  na 
mokrém a kluzkém 
povrchu. 

Po poiužítí , před 
čištěním , demontáži 
nebo montáži  vždy 
odpojte přístroj ze sítě. 

Je-li odšťavňovač  
v činnosti , 
nerozebírejte jej , 
nesahejte do plnícího 
hrdla rukou, používejte 
vždy dávkovače, také 
nestrkejte ruce ni žádné 
předměty  do prostoru  
výstupu dužniny.  

Nestrkejte dovnitř 
žádné dlouhé předměty 
, jako kuch. nože,  
vařečky apod.  

horľavých materiálov a 
vody. 
• Nepoužívajte 
odšťavovač na mokrom a 
klzkom povrchu. 
•Po poiužítí, pred 
čistením, demontáži 
alebo montáži vždy 
odpojte prístroj zo siete. 
•Je Ak odšťavovač v 
činnosti, nerozoberajte 
ho, nesiahajte do 
plniaceho hrdla rúk, 
používajte vždy 
dávkovače, tiež 
nestrkajte ruky ňu 
žiadne predmety do 
priestoru výstupu 
dužiny. 
•Nestrkejte dovnútra 
žiadne dlhé predmety, 
ako kuch. nože, varešky 
apod. 
•Před použitím 
odšťavovača sa vždy 
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Před použitím  
odšťavňovače se vždy 
ujistěte, že je správně 
sestavený.Pokud 
nebude správně 
sestavený, nebude 
fungovat.  

Dávejte pozor při 
manipulaci s nerezovým 
sítem, protože ostří na 
dně je velmi ostré. 
Neopatrným  
zacházením  si můžete 
způsobit poranění.  

Nenechávejte  
odšťavňovač běžet  
zbytečně dlouho  
naprázdno. Příliš dlouhý 
a nebo stálý provoz 
může způsobit přehřátí  
a poškození motoru !  

Nikdy nepoužívejte 
s odšťavňovačem 
příslušenství ,které není 
doporučeno výrobcem. 

uistite, že je správne 
sestavený.Pokud nebude 
správne zostavený, 
nebude fungovať. 
•Dávejte pozor pri 
manipulácii s nerezovým 
sitom, pretože ostrie na 
dne je veľmi ostré. 
Neopatrným 
zaobchádzaním si 
môžete spôsobiť 
poranenie. 
•Nenechávejte 
odšťavovač bežať 
zbytočne dlho 
naprázdno. Príliš dlhý a 
alebo stály prevádzka 
môže spôsobiť prehriatie 
a poškodenie motora! 
•Nikdy nepoužívajte s 
odšťavovačom 
príslušenstvo, ktoré nie 
je odporúčané 
výrobcom. 
•Neotvírejte kryt 
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Neotvírejte kryt 
přístroje , dokud ještě 
pracuje nebo se úplně 
nezastaví.  

 Překontrolujtenasazení 
nerezového sítka a 
upevnění víka před 
každým  použitím 
odšťavňovače.  
 
 
VAROVÁNÍ: 
Dávejte pozor, aby se do oblasti motoru 
nedostala žádná tekutina! 
 
Uvedení do provozu: 
*Odšťavňovač vyjměte z krabice. 
*Zkontrolujte, zda není poškozen 
přepravou. 
*Před prvním použitím umyjte části 
odšťavňovače, které přijdou do styku s 
potravinami dle odstavce čištění (viz. níže) 
a vytřete do sucha, případně nechejte 
oschnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prístroja, kým ešte 
pracuje alebo sa úplne 
nezastaví. 
• Překontrolujtenasazení 
nerezového sitka a 
upevnenie veka pred 
každým použitím 
odšťavovača 
 
VAROVANIE: 
Dávajte pozor, aby sa do oblasti motora 
nedostala žiadna tekutina! 
 
Uvedenie do prevádzky :  
 
*Odšťavovač vyberte z krabice . 
*Skontrolujte, či nie je poškodený prepravou. 
*Před prvým použitím umyte časti 
odšťavovača, ktoré prídu do styku 
s potravinami podĺa  odstavca  čistenia (viď . 
nižšie) a vytrite do sucha, pripadne nechajte 
oschnút´.  
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Popis přístroje :  
1. Posuvný kolík  
2. Zásobník 
3. Víko 
4. Nerezový filtr 
5. Sběrač šťávy 
6. Motorová jednotka 
7. Vypouštěcí hubice 
8 Ovládací kolečko 
9. Zajišťovací rameno 
10. Nádoba na odpad  
11. Nádoba na šťávu  
 

 
 

 
Ovládací knoflík   
0 – vypnuto 
I – pomalá rychlost  
II- vysoká rychlost 
 

 

 
 
 Popis prístroja :  
1. Posuvný kolík 
2. Zásobník 
3. Veko 
4. Nerezový filter 
5. Zberač šťavy 
6. Motorová jednotka 
7. Vypúšťací hubica 
8 Ovládacie koliesko 
9. Zaisťovacie rameno 
10. Nádoba na odpad 
11, Nádoba na šťavu 
 
 

 
 
 
 
 
Ovládací gombík 
 
0 - vypnuté 
I - pomalá rýchlosť 
II- vysoká rýchlosť 
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Použití přístroje :  
 
1)Vložte nádobku na sběr šťávy do 
odšťavovače, jak je znázorněno na 
obrázku. 

 
 Ujistit se, že okraj sběrače šťávy ( 5) je 
dobře nasazený (rovný s jednotkou 
motoru). 
 
2) Umístěte sítko z nerezové oceli do 
nádobky na sběr šťávy. 

 
 Ujistěte se, že sítko pevně sedí na hřídeli 
pohonu. Když je nasazeno správně, horní 
okraj sítka je pod úrovní horního okraje 
nádobky na sběr šťávy. 
 
3) Vše zakryjte víkem (3) 

 
 a  uveďte  do správné polohy. 
 
4) Jednou rukou zatlačte víko směrem dolů 
a zároveň vyklopte zajišťovací rameno (9) 
s bezpečnostím zámkem. 
Zda je víko zajištěno ve správné poloze 
(uslyšíte cvaknutí bezpečnostního 
zámku). 
Pokud není odšťavňovač takto uzavřený, 
není možné ho spustit – není aktivní 
dotykový spínače na zajišťovacím 
rameni ( 9) .  

 
Použitie prístroja: 
 
1) Vložte nádobku na zber šťavy do 
odšťavovača, ako je znázornené na obrázku. 

 
  
Uistiť sa, že okraj zberača šťavy (5) je dobre 
nasadený (rovný s jednotkou motora). 
 
2) Umiestnite sitko z nerezovej ocele do 
nádobky na zber šťavy. 

 
  
 Uistite sa, že sitko pevne sedí na hriadeli 
pohonu. Keď je nasadených správne, horný 
okraj sitká je pod úrovňou horného okraja 
nádobky na zber šťavy. 
 
3) Všetko zakryte vekom (3) 

  
 a uveďte do správnej polohy. 
 
4) Jednou rukou zatlačte veko smerom 
nadol a zároveň vyklopte zaisťovacie 
rameno (9) s bezpečnostným zámkom. 
Či je veko zaistené v správnej polohe 
(začujete cvaknutie bezpečnostného 
zámku). 
Pokiaľ nie je odšťavovač takto uzavretý, 
nie je možné ho spustiť - nie je aktívny 
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5) Nakloňte odšťavňovač mírně dopředu a 
vložte nádobu na dužninu  do ní - nejprve 
přesuňte horní konec a pak zatlačte 
dolní konec směrem k odšťavovači. 
 
6) Vložte posuvný kolík do zásobníku. 
Všimněte si, že pro usnadnění pohybu,  je 
posuvný kolík opatřen drážkou, která je 
společně s vodítkem v horní části  
zásobníku. 

 
Zpracování potravin :  
1) Před použitím  důkladně umyjte všechny 
potraviny ( ovoce, zeleninu). 
2) Pokud je nutné  a ovoce či zelenina se 
nevejdou otvorem , je nutné je rozkrojit . 
Jinak to není nutné   a můžete  ovoce nebo 
zeleniny zpracovat celou ( např. včetně 
ohryzku u jablka či hrušky )  
3) Ovládací kolečko přepněte do polohy "1" 
nebo "2" v závislosti na druhu 
zpracovaného ovoce nebo zeleniny. 
U měkkých složek použijte rychlost 1 (např. 
hrozny, borůvky, meloun, maliny, rajčata 
atd.). Pro těžší ingredience, použití rychlosti 
2 (např. ananas, celer, mrkev, řepa, jablka 
atd.). 
4) Připravené potraviny vložte do zásobníku 
a pomocí posunovacího kolíku opatrně a 
pomalu začněte tlačit dolů na  
rotující sítko z nerezové oceli. Nepoužívejte 

dotykový spínača na zaisťovacím  
ramene (9). 

  
 
5) Nakloňte odšťavovač mierne dopredu a 
vložte nádobu na dužinu do nej - najprv 
presuňte horný koniec a potom zatlačte 
dolný koniec smerom k odšťavovači. 
 
6) Vložte posuvný kolík do zásobníka. 
Všimnite si, že pre uľahčenie pohybu, je 
posuvný kolík opatrený drážkou, ktorá je 
spoločne s vodítkom v hornej časti 
zásobníka. 

  
Spracovanie potravín: 
1) Pred použitím dôkladne umyte všetky 
potraviny (ovocie, zeleninu). 
2) Ak je potrebné a ovocie či zelenina sa 
nezmestia otvorom, je nutné ich rozkrojiť. 
Inak to nie je nutné a môžete ovocia alebo 
zeleniny spracovať celú (napr. Vrátane 
ohryzku u jablká či hrušky) 
3) Ovládacie koliesko prepnite do polohy "1" 
alebo "2", v závislosti od druhu 
spracovaného ovocia alebo zeleniny. 
U mäkkých zložiek použite rýchlosť 1 (napr. 
Hrozno, čučoriedky, melón, maliny, 
paradajky atď.). Pre ťažšie ingrediencie, 
použitie rýchlosti 2 (napr. Ananás, zeler, 
mrkva, repa, jablká atď.). 
4) Pripravené potraviny vložte do zásobníka 
a pomocou posunovacieho kolíka opatrne a 
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nadměrný tlak, pomalu stlačujte potraviny. 
Takto dosáhnete maximálního možného 
výnosu. 
5) Během procesu odšťavování se šťáva 
dostane do nádobky (11) na sběr šťávy a 
dužnina se oddělí a shromáždí 
v nádobě na dužninu (10). Kontejner na 
dužninu můžete vyprázdnit během 
odšťavňování - přepněte kolečko do polohy 
"OFF – 0 " (vypnuto) a opatrně vyjměte 
nádobu. Před opětovným zahájením 
procesu odšťavňování vráťte prázdnou 
nádobku na dužninu zpět na své místo. 
6) Po zpracování ingrediencí vypněte 
spotřebič a počkejte, až se rotující sítko 
zcela zastaví !  
7) Nikdy nevypínejte odšťavňovač 
bezpečnostním zámkem, tedy zajišťovacím 
ramenem ( 9) .  
8) Odšťavňovač nepoužívejte  nepřetržitě  
déle než 1 minutu.Tato doba je dostačující 
pro naplnění  nádoby na šťávu .  
Motor je velmi silný a mezi každám 
použitím ho nechte schladnout.  
 
Poznámka :  
Většinu ovoce a zeleniny, např. jablka, 
mrkev a okurku nemusíte krájet ani 
porcovat  protože se do plnícího otvoru 
vejdou vcelku. Před odšťavněním 
zkontrolujte u zeleniny  jako je např. 
červená řepa, mrkev apod., že jste 
odstranily veškerou zeminu , zeleninu jste 
omyli a odstranili nať.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pomaly začnite tlačiť dole na 
rotujúce sitko z nerezovej ocele. 
Nepoužívajte nadmerný tlak, pomaly 
stláčajte potraviny. Takto dosiahnete 
maximálny možný výnos. 
5) Počas procesu odšťavovanie sa šťava 
dostane do nádobky (11) na zber šťavy a 
dužina sa oddelí a zhromaždí 
v nádobe na dužinu (10). Kontajner na 
dužinu môžete vyprázdniť počas 
odšťavovania - prepnite koliesko do polohy 
"OFF - 0" (vypnuté) a opatrne vyberte 
nádobu. Pred opätovným začatím procesu 
odšťavovania vráťte prázdnu nádobku na 
dužinu späť na svoje miesto. 
6) Po spracovaní ingrediencií vypnite 
spotrebič a počkajte, až sa rotujúce sitko 
úplne zastaví! 
7) Nikdy nevypínajte odšťavovač 
bezpečnostným zámkom, teda zaisťovacím 
ramenom (9). 
8) Odšťavovač nepoužívajte nepretržite 
dlhšie ako 1 minutu. Tato doba je 
dostačujúca pre naplnenie nádoby na šťavu. 
Motor je veľmi silný a medzi každám 
použitím ho nechajte schladnou 
 
Poznámka: 
Väčšinu ovocia a zeleniny, napr. Jablká, 
mrkva a uhorku nemusíte krájať ani 
porcovat, pretože sa do plniaceho otvoru 
zmestia vcelku. Pred odšťavněním 
skontrolujte u zeleniny, ako je napr. Červená 
repa, mrkva 
 apod., že ste odstránili všetku zeminu, 
zeleninu ste umyli a odstránili vňat´. 
 
 
 
 
Dobré rady: 
Dôležité je, aby ovocie a zelenina boli 
čerstvé. Ovocie a zelenina, z ktorých sa 



  ČESKY.................................................................................    ...SLOVENSKY...          ....                                           .............   
                                         

- 13 - 

 
Dobré rady :  
Důležité je, aby ovoce a zelenina byly 
čerstvé. Ovoce a zelenina, ze kterých se  
Připravuje šťáva se zásadně čistí celá. 
Teprve kráte před odšťavněním ji 
rozkrájíme tak, abychom je mohli pohodlně 
dávat do plnícího otvoru.  
Ke zvláštnostem čerstvých šťáv patří, že 
nejsou čiré jako lisované šťávy. Kalné a 
plovoucí látky jsou nositeli  rostlinnýh 
bílkovin , minerálních látek  a vitamínů. Než 
šťávu začnete pít, zamíchejte ji.  
Odstraňte veké pecky z ovoce, jako jsou 
broskve, mango a další. Pecky by mohly 
zničit čepel přístroje.  
Nepoužívejte banány a avokdo, protože 
neobsahují šťávu a odšťavňovač by se 
mohl ucpat.  
Odšťavňujete-li rybíz, sítko čistěte častěji.  
 
Čištění :  
Před každým čištěním odpojte přívodní 
kabel ze zásuvky !  
Čištění těla odšťavňovače :  
Tělo odšťavňovače otřete měkkou, vlhkou  
utěrkou a potom dobře osušte.  
Z napájecího kabelu otřete  p řípadné 
zbytky potravin. K čištění  odšťavňnovače a 
jeho částí nepoužívejte  hrubé houbičky ani 
čistící prostředky, mohly by poškrábat  
nerezový povrch .  
 
Čištění nástave jenž odděluje šťávu  od 
dužniny, víka odšťavňnovače , 
dávkovače , nádoby na dužniny :  
Všechny části omyjte  v teplé vodě 
s kuchyňským saponátem . Opláchněte 
pitnou  vodou a osušte. Nastávec ,  víko , 
nádoby  můžete  mýt v myčce ( pouze 
v hormím koši ) , přesto  radějí  
doporučujeme ruční mytí , protože  myčka 
nádobí plastové výrobky časem poškozuje.  

Pripravuje šťava sa zásadne čistí celá. Až 
krát pred odšťavněním ju rozkrájame tak, 
aby sme ich mohli pohodlne dávať do 
plniaceho otvoru. 
Ku zvláštnostiam čerstvých štiav patrí, že nie 
sú číre ako lisované šťávy.Kalné a plávajúce 
látky sú nositeľmi rostlinnýh bielkovín, 
minerálnych látok a vitamínov. Než šťavu 
začnete piť, zamiešajte ju. 
Odstráňte Vekom kôstky z ovocia, ako sú 
broskyne, mango a ďalšie. Kôstky by mohli 
zničiť čepeľ prístroja. 
Nepoužívajte banány a avokdo, pretože 
neobsahujú šťavu a odšťavovač by sa mohol 
upchať. 
Odšťavujete ak ríbezle, sitko čistite častejšie. 
Pred každým čistením odpojte prívodný 
kábel zo zásuvky! 
 
Čistenie tela odšťavovača: 
Telo odšťavovača utrite mäkkou, vlhkou 
utierkou a potom dobre osušte. 
Z napájacieho kábla utrite p prípadné zvyšky 
potravín. Na čistenie odšťavňnovače a jeho 
častí nepoužívajte hrubé hubky ani čistiace 
prostriedky, mohli by poškriabať nerezový 
povrch. 
 
Čistenie nastave ktorý oddeľuje šťavu od 
dužiny, veka odšťavňnovače, dávkovače, 
nádoby na dužiny: 
Všetky časti umyte v teplej vode s 
kuchynským saponátom. Opláchnite pitnou 
vodou a osušte. Nadstavec, veko, nádoby 
môžete umývať v umývačke (iba v hormím 
koši), napriek tomu radšej odporúčame 
ručné umývanie, pretože umývačka riadu 
plastové výrobky časom poškodzuje.  
 
 
Čistenie sita: 
Aby byodšťavňování efektívne, musí byť sito 
zívala čisto - na čistenie používajte kefu, 
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Čištění  síta :  
Aby byodšťavňování efektivní, musí  být 
síto zela čistě – k čištění používejte kartáč , 
který je součástí  výrobku.Ihned po 
dokončení  odšťavňováhní  namočte 
nerezové  síto do vody s kuchyňským 
saponátem asi na 10 minut. Pokud by na 
sítu zůstala dužnina, která by mohla ucpat  
jemné póry síta a tím snížit efektivitu  
odšťavňování. Filtr podržte pod tekouí 
vodou a kartáčkem  ho vyčistěne směrem 
od středu k okraji. 
Se sítkem manipulujte opatrně ,protože se 
může lehce poškodit  a  nebo hrozí  Vaše 
poranění.  
 
Možné problémy – otázky a odpovědi :  
Motor se během zpracování ovoce nebo 
zeleniy zastavil :  
Při příliš energickém odšťavňování může 
dojít k nahromadění dužniny pod krytem 
odšťavňovače. Zkuste pomalejší stlačování 
posuvného kolíku. Vyčistěte  nástavec (2,3) 
, nerezové síto i víko .  
V nerezovém síte se hromadí nadměrné 
množství  dužniny :  
Přerušte proces odšťaňování  a postupujte 
podle pokynů pro demontáž. Sundejte víko , 
odstraňte dužninu , víko  znovu nasaďte  a 
pokračujte v odšťavňování . Zkuste ovoce  
zeleninu střídat ( měkké a tvrdé plody).  
Dužnina je příliš vlhká  a výtěžnost je nízká: 
Zkuste odšťavovat  při pomalejší rychlosti . 
Vyčistěte sítko kartáčkem a nebo z něho 
odstraňte  dužninu. Sítko opláchněte pod 
tekoucí  horkou vodou – sítko nesmí být 
ucpané , případné zaschlé kousky  ovoce 
nechte odmočit  .  
Důležité upozornění :  
Případné odchylky od zvyklostí spotřebitele 
nejsou v žádném případě závadou 
spotřebiče.  
 

ktorý je súčasťou výrobku.Ihned po 
dokončení odšťavňováhní namočte 
nerezové sito do vody s kuchynským 
saponátom asi na 10 minút. Ak by na site 
zostala dužina, ktorá by mohla upchať jemné 
póry sita a tým znížiť efektivitu 
odšťavovania. Filter podržte pod tekouí 
vodou a kefkou ho vyčistenie smerom od 
stredu k okraju. 
So sitkom manipulujte opatrne, pretože sa 
môže ľahko poškodiť a alebo hrozí Vaše 
poranenie. 
 
Možné problémy - otázky a odpovede: 
Motor sa počas spracovania ovocia alebo 
zeleniy zastavil: 
Pri príliš energickom odšťavovaní môže 
dôjsť k nahromadeniu dužiny pod krytom 
odšťavovača. Skúste pomalší stláčanie 
posuvného kolíka. Vyčistite nástavec (2,3) , 
nerezové sito aj veko. 
V nerezové m siete sa hromadí nadmerné 
množstvo dužiny: 
Prerušte proces odstaňování a postupujte 
podľa pokynov na demontáž. Zložte veko, 
odstráňte dužinu, veko znovu nasaďte a 
pokračujte v odšťavovania. Skúste ovocie 
zeleninu striedať (mäkké a tvrdé plody). 
Dužina je priliš vlhká a výťažnosť je nízka: 
Skúste odšťavovať pri pomalšej rýchlosti. 
Vyčistite sitko kefkou a alebo z neho 
odstráňte dužinu. Sitko opláchnite pod 
tečúcou horúcou vodou - sitko nesmie byť 
upchaté, prípadné zaschnuté kúsky ovocia 
nechajte odmočiť. 
Dôležité upozornenie: 
Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebiteľa 
nie sú v žiadnom prípade závadou 
spotrebiča. 
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Technické změny :  
Výrobce si vyhrazuje právo na techniké 
změny na výrobku  konanýh za účelem 
zvýšení kvality výrobku.  
  
 
 
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 Sb.z.  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: 

Technické zmeny: 
Výrobca si vyhradzuje právo na techniku 
zmeny na výrobku konanýh za účelom 
zvýšenia kvality výrobku 
 
 
 
 
 
Likvidácia prístroja: 
Vážený spotrebiteľ. Pokiaľ výrobok jedného 
dňa odslúži, je potreba ho ekologicky 
zlikivodať aby nezaťažoval životné 
prostredie. Túto problematiku rieši zákon 
MŽP SR č. 223/2001 Z. z. o v platnom 
znení.. Pri likvidácii výrobku budú 
reciklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, 
papier atď.) oddelené a znovu použité pre 
priemyslové účely. Tiež je zamedzené, aby 
sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. 
Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí 
výrobca prístroja a prevádza ju poverená 
organizácia. 
Jedinou, ale doležitou povinnosťou 
spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom 
z týhto miest: 
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus 
za kus) 
- v ostatných miestach „spätného odberu“ 
bližšie definovaných obcí alebo výrobcom. 
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade 
vyhodený do komunálneho odpadu 
(popolnice) alebo do voľnej prírody! 
Trubice – uložiť do samostatného 
kontajneru. 
 
Likvidácia obalového materiálu: 
Obalový materiál je cennou surovinou a ako 
taký nemie byť uložený do komunálneho 
odpadu (popolnice). Obalový materiál 
odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na 
miesto určené obcou pre zber triedeného 
odpadu. Takýmto miestom sú väčšinou 
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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                          800 W 
Napětí                      220-240V ~50/60Hz 
Hlučnost:                     <80 dB 
  
Servisní zajištění 
Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 
305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 
607035094, e-mail: servis@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 

zberné zvony a kontajnéry. Odpad trieďte 
takto: 
Plastový sáček – triedený zber plastu (PE) 
Polystyren – odovzdajte do zberného dvora. 
 
Doležité upozornenie: 
Prípadné odchylky 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. 
 
 
 
 
Technické údaje: 
Príkon                              800W 
Napätie                        220-240V ~50/60Hz 
Hlučnosť:                        <80 dB 
  
 
Servisné zaistenie 
Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov 
výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname 
servisov zverejnenom na  aktualizovanej 
internetovej stránke  www.Isolit-Bravo.cz. 
Tel : + 421 607035094 
 
Obecné podmienky záruky 
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké 
činnosti a funkcie od prístroja požadujete. 
To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším 
nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. 
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 
specializovaných výrobcov. Doporučujeme 
Vám po dobu záručnej lehoty uchovať 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
http://www.isolit-bravo.cz/
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měsíců od data zakoupení výrobku. Práva 
odpovědnosti za vady lze uplatňovat u 
prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 
Právo 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.k 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 

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 zakúpení 
výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej 
reklamácie, a to predložením záručného 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 věci (výrobku) spôsobené jej 
obvyklým používaním (§619, odst. 2 
Občianského zákoníka). Za obvyklé 
používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, 
spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok: 
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je 
určený a ktorý je popísaný v priloženom 
návode k použitiu. 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. 
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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 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 výrobku vzniklé vlivem 
použitého příslušenství a náplní jiných 
výrobců, stejně jako použitím poškozeného, 
opotřebovaného a znečistěného 
příslušenství a náplní. 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky 
poškozen; 
neměl sejmutý ochranný kryt, nemá 
odstraněny nebo smazány štítky, 
poškozeny plomby a šrouby nebo není 
poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou 
(i z baterií), zlomením nebo přetržením 
kabelu, konektoru, spínače, 
krytu či jiné části, včetně poškození 
v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení 

• Je používaný za izbovej teploty, 
dostatočného vetrania a 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 (včítane blesku), chybnému 
napájaciemu alebo vstupnému napätiu a 
nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu 
chemických procesov napr. použitých 
napájacích článkov apod. 
• 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 funkcii 
výrobku oproti zakúpenému prevedeniu 
alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej 
zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený 
a schválený. 
• Je používaný s doporučeným čistým 
neopotrebovaným 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. 
• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky 
poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, 
nemá odstránene alebo zmazané štítky, 
poškodené blomby a skrutky alebo nieje 
poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou 
(i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím 



  ČESKY.................................................................................    ...SLOVENSKY...          ....                                           .............   
                                         

- 19 - 

a předání výrobku ze strany prodávajícího. 
• Je používán v souladu se zákony, 
technickými normami a bezpečnostními 
předpisy platnými v České republice, a též 
na vstupy výrobku je připojeno napětí 
odpovídající těmto normám a charakteru 
výrobku. 
• Je používán s intenzitou a v prostředí 
odpovídajícím provozu v domácnosti. 
• Je používán a čištěn vodou průměrné 
tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). 
Za vadu výrobku, na níž se vztahuje 
záruka, není 
firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. 
považováno zejména: 
• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku 
způsobené obvyklým používáním výrobku 
nebo části výrobku (např. vybití baterie, 
snížení kapacity akumulátoru, otupení 
nožů, frézek a struhadel). 
• Rozpor způsobený jiným než obvyklým 
používáním výrobku. 
• Změna barvy topných ploch nebo 
montážního a izolačního materiálu v okolí 
topných ploch, přilepení materiálu na topné 
plochy, poškrábání ploch. 
• Změny funkce a vzhledu způsobené 
usazeninami a vodním kamenem. 
•  Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je 
možno rychle a bez následků odstranit, 
bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit 
reklamační nárok spotřebitele jejím 
odstraněním (opravou) nebo výměnou části 
výrobku. Nárok na výměnu věci při 
výskytu odstranitelné vady vzniká 
spotřebiteli pouze v případě, že to není 
vzhledem k povaze vady neúměrné. 
Podrobnosti reklamačního řízení stanoví 
platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, 
spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou 
způsobený jinou informací, než informací 
dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., 
nebude možné uznat za oprávněný důvod 

káblov, konektoru, spánača, 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 
odpovedajúce prevádzke v domácnosti. 
• Je používaný a čistený vodou priemernej 
tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). 
Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 
Občianského zákoníka) nieje firmou 
Isolit-Bravo, s.r.o. považované: 
• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku 
spôsobené obvyklýmpoužívaním výrobku 
alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, 
zníženie kapacity akumulátoru, otupenie 
nožov, frézok a strúhadiel). 
• Rozpor spôsobený iným než obvyklým 
používaním výrobku. 
• Zmena farby výhrevných plôch alebo 
montážního a izolačného materiálu v okolí 
výhrevných plôch, prilepení materiálu na 
výhrevné plochy,  poškriabanie plôch. 
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené 
usadeninami a vodným kamenom. 
•  Pokiaľ bude, mať výrobok vadu, ktorú je 
možné rýchlo a bez následkov odstraniť, 
bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť 
reklamačný nárok spotrbiteľa jej 
odstranením (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 
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k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků 
BRAVO vyžaduje ve většině případů 
odborné posouzení. Spotřebiteli, který 
uplatní právo na 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 aktuálním  
Občanském zákoníku a z prodeje si uhradit 
své náklady na opravu a skladování. 
 
Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2018 
 
Servisní  síť výrobků Isolit–Bravo k 1.1.2018: 
 
Firemní   servis :   Isolit-Bravo, spol. s r.o. 
                                Jablonské nábřeží 305 
                                561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
Tel.: 607035126, 607035094   
E-mail: servis@isolit-bravo.cz 
 

1.  Praha 6, 160 00, Bedřich Mayer, 
V Nových Vokovicích 78/2, tel.: 
235355070, [ DS ] 

  
 
 
 
 
 
 
 

informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, 
spol s r.o., nebude možné uznať za 
oprávnený dôvod k reklamácii 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 
datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V 
prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený 
výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná 
reklamácie, zo servisu späť do trisiatich 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. 2018 
 
ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2018: 
 
  
1.Bratislava,811 07, sběrna ViVa servis, 
Mýtná 17, tel. 024/5958855, 
servis@vivaservis.sk 
 
2. Tomášov,900 44, ViVa servis, 1.Mája 19, 
tel.024/9588555 
 
3. Spišská Nová Ves, 052 01, Villa Market 
s.r.o., 
Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, 
villamarket.eta@villamarket.sk 
 
 
 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
mailto:servis@vivaservis.sk
mailto:villamarketeta@villamarket.sk
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Tim   B-4695 
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Záruční list / Záručný list  
 

Název výrobku / Názov výrobku:      Odšťavňovač Tim 

           Odšťavovač   Tim  

 
Typ:                B-4695/ SFJ80028C 
 
Výrobce_ Isolit-Bravo, spol. s r. o. 
                     561 64 Jablonné nad Orlicí 
                       Tel.: 607 035 131    
 
  
 
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): 

 


