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Oficiální distributor pro Českou republiku: 
 

 
 

RUČNÍ MLÝNEK NA OVOCE 
 

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!! 

 
Z á r u č n í  l i s t  

 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DATUM PRODEJE: …………………………………………………………………. 
VÝROBCE:               S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PRODEJCE:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÍ DOBA:              2 roky  

 
 

Záruční podmínky: 
 
 Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný: 

o odevzdat návod na použití  
 
 Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující 

povinný: 
o používat výrobek podle návodu k použití 
o dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy 
o nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo 
o v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn 

pouze autorizovaný servis  
o k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu. 

 
 

Prohlášení o shodě 
   

SC IPEE ATI S. A. Str. ALBESTI, no.5  Arges , zajišťuje, garantuje a ve smyslu 
ustanovení zák. OUG. 20/2010,  že výrobek: RUČNÍ MLÝNEK NA OVOCE, na 
které se toto prohlášení vztahuje, neohrožuje život, zdraví, bezpečnost, nemá 
negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ST 236/2007. 

 
 

 

GENERAL  MANAGER 
 L.S. 

CONFORMITY CONTROL  
 L.S. 



CZ 

 

Návod k obsluze 
 

1. Využití: 

Ruční mlýnek se používá k přípravě šťáv a smoothies z rajčat a měkkého ovoce pro 
děti i dospělé (meruňky, hrušky, švestky, jablka, třešně, pomeranče, hrozny - po 
odstranění pecek). 

 

2. Jednotlivé části: 

- Aktivní části, které přicházejí do styku s potravinami, jsou vyrobeny z plastového 
materiálu pro potravinářské použití. 

- Nerezové sítko. 

- Nádrž na vypouštění slupek. 

- Zařízení pro upevnění stolu. 

 

3. Specifikace: 

- Kapacita mlýnku: cca. 10 kg / h 

- Koeficient rozmačkání: minimum 90% 

- Váha: max. 1 kg. 

 

4. Návod k použití: 

- Namontujte odšťavňovač na stůl pomocí upevňovacího šroubu; 

- Nádobu pro sběr šťávy umístěte pod sběrnou nádrží a další nádobu pro sběr slupek a 
semen umístěte pod nádrží pro vypouštění; 

- Dobře omytá, nakrájená rajčata bez tvrdé části uprostřed (nebo jiné vypeckované 
měkké ovoce) vložte do nálevky;  

- Otočením rukojeti doprava získáte ovocnou nebo rajčatovou šťávu, zcela oddělenou 
od semen a slupek; 

- Pro odstranění slupek v případě jejich shlukování ve šneku, se šnek tlačí a otáčí 
současně, a to tlakem na uchopovací plochu kliky v její ose; 

- Pro úplné vylisování, (v závislosti na kvalitě ovoce nebo rajčat), mohou rajčata či 
ovoce projít odšťavňovačem dvakrát; 

  - Po každém použití mlýnek důkladně omyjte proudem vody. 

 
 
 
 

 


