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cs   Návod k použití 



Vážení zákazníci, 

s tímto novým lisem na květiny a listy si můžete konzervovat 
filigránské květiny a krásně barevné listy, a potom je celý rok 
obdivovat.

Existují mnohostranné možnosti využití vylisovaných květin 
a listů. Můžete je např. naaranžovat na list papíru a zarámo-
vat, ozdobit jimi lucerny nebo svícny nebo si založit knihu  
k určování stromů a nalepit je do ní.

Věříme, že Vám bude tento nový lis na květiny a listy dlouho 
sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento 
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Účel použití

Tento výrobek je vhodný k lisování květin a listů. 

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný  
ke komerčním účelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti

• Výrobek je dodáván s různými malými díly. Tyto díly však 
 mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Proto výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. 

POZOR na poranění a věcné škody

• Nepoužívejte květy a listy jedovatých rostlin. 

• S rostlinami, které by mohly dráždit pokožku, zacházejte 
 opatrně. V případě potřeby používejte ochranné rukavice.

• Nepoužívejte rostliny, které jsou chráněné.

• Nesbírejte bez svolení květiny ani listy v národních parcích, 
chráněných přírodních rezervacích, veřejných parcích ani  
v soukromých zahradách. 

• Používejte pouze suché listy. Když budete lisovat vlhké listy, 
může vzniknout plíseň.

• Výrobek neponořujte do vody. 
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Přehled (rozsah dodávky)

16x savý papír

křídlová matice

podložka

podložka

podložka

šroub s vnitřním  
šestihranem

8x lepenka

matice

víko

dno
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Použití

 Květiny a listy můžete sbírat po celý rok. Pokud chcete, 
aby si listy zachovaly svou pěknou zelenou barvu, je 
 dobré je nasbírat co nejdřív.  
Vysoké teploty v létě poškozují chlorofyl a barvy se 
 lisováním spíše vytrácí.  
Na druhou stranu přináší právě podzim rozmanitost 
 žlutých, oranžových, červených a hnědých barevných 
tónů, takže vylisované listy nasbírané na podzim působí 
obzvlášť krásně.

1. Nasbírejte si vhodné listy a květiny. 

2. Pokud bude třeba, odstraňte z nich nečistotu pomocí  
mírně navlhčeného hadříku, který nepouští vlákna. 

3. Odšroubujte křídlové matice.

4. Odejměte podložky a víko.

5. Pokud jsou již v lisu vložené lepenky a savý papír, vyjměte 
je.

6. Na dno lisu položte jeden kus lepenky a jeden savý papír.

 Pokud budete chtít vylisovat jen jeden  
list/jeden květ, položte na dno lisu mini-
málně tři kusy lepenky, abyste překlenuli 
výšku matic na dně lisu.
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7. List položte do středu savého papíru. 

  Můžete také položit více malých listů vedle sebe.  
Dbejte však na to, aby od sebe měly listy minimálně 3 cm 
odstup, protože jinak se při lisování slepí. 
Myslete na to, že květy se lisováním mohou ještě rozšířit. 
Květy proto musí ležet během lisování ještě dál od sebe 
nebo se musí lisovat jednotlivě.

8. Na list položte jeden savý papír a jeden kus lepenky.  
List musí být celý pokrytý savým papírem a lepenkou.

 Když budete chtít současně lisovat více 
listů, pokládejte do lisu jednotlivé vrstvy 
následovně: 

 lepenka — savý papír — list — savý papír  
— lepenka — savý papír — list — savý papír  
— lepenka ... atd.

Vrstvy zakončete vždy lepenkou.

9.   Víko, podložky a křídlové matice 
 nasuňte na šrouby.

10.  Křídlové matice dotáhněte pevně 
 rukou. Přitom postupujte kolem dokola, 
aby byly křídlové matice dotažené rov-
noměrně. Šroub na spodní straně dna 
přitom případně přidržujte inbusovým 
klíčem (Ø 4 mm). 

11. Lis postavte na suché místo.
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12. Křídlové matice případně ještě jednou dotáhněte.

Jak dlouho trvá, než bude list suchý, závisí na tom, kolik obsa-
huje vlhkosti, jak vysoký je tlak lisu a jaká je vlhkost okolního 
prostředí.

Než je list suchý, trvá to přibližně týden. Čas od času se podí-
vejte, jestli už není list úplně suchý. Měl by mít texturu papíru.

S vylisovaným listem zacházejte velmi opatrně, protože je  
v důsledku lisování velmi křehký.

Tip:  Abyste listu dodali větší stabilitu, postříkejte jej z obou 
stran průhledným lakem.  
K tomu účelu je vhodný také lak na vlasy.

Čištění

POZOR na věcné škody

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky. 

• Výrobek neponořujte do vody. 

  M Výrobek čistěte lehce navlhčeným hadříkem a utřete jej 
suchou utěrkou bez pouštějících vláken. 

  M Když budou lepenky a savé papíry poškozené nebo příliš 
silně znečištěné, vyměňte je.

• Lepenky si můžete nastříhat sami z papírového kartonu.

• Místo savého papíru můžete použít také piják.

  M Výrobek uchovávejte na suchém místě. 
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Likvidace

  M Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností  
k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

  M Výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Bližší 
 informace Vám podá Vaše obecní nebo městská správa.

Číslo výrobku: 394 758

Made exclusively for:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz


