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Lis na citrusy

Návod k použitícs
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K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními
prvky. Přesto si pozorně přečtěte bez-
pečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k zranění nebo škodám.

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

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění. 

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění 
elektrickým proudem. 

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje
před možným těžkým zraněním
a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje
před poraněním a značnými věcnými
škodami. 

Upozornění POZOR varuje před
lehkým poraněním nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující
informace.
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Tento přístroj je vhodný k lisování•
šťávy z citrusových plodů (citronů,
pomerančů atd.).
Přístroj je koncipován ke zpracovávání•
množství běžných v domácnostech.
Přístroj není vhodný k používání v ku -
chyních pro zaměstnance podniků prů-
myslového a živnostenského sektoru, v
zemědělských podnicích, v penzionech
poskytujících ubytování se snídaní 
a není určen ani pro hosty hotelů,
motelů a podobných zařízení, ani ke
komerčním účelům. 
Přístroj je určen k používání v suchých•
vnitřních prostorách. 

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby 
s omezenou schopností ovládání 
přístrojů

Děti si s přístrojem nesmí hrát. •
Přístroj a síťový kabel uchovávejte
mimo dosah dětí do 8 let.  
Tento přístroj smí používat děti starší•
8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností
nebo vědomostí, pokud jsou pod do -
hle dem nebo pokud jim bylo vysvět-
leno, jak se s přístrojem bezpečně
manipuluje a pokud pochopily, jaká jim
při používání přístroje hrozí nebezpečí. 

Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou•
případu, že jsou starší 8 let a jsou
během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
Obalový materiál se nesmí dostat do•
rukou dětem. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým
proudem

Neponořujte blok motoru do vody•
nebo jiných kapalin ani ho neopla-
chujte pod tekoucí vodou, protože
jinak hrozí nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem. 
Přístroje se nedotýkejte vlhkýma•
rukama a nepoužívejte jej venku ani 
v místnostech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
Přístroj připojujte pouze do zásuvky•
instalované podle předpisů, jejíž síťové
napětí odpovídá technickým parame-
trům síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky,•
pokud dojde během provozu k poruše,
když přístroj nepoužíváte nebo jej
chcete nechat bez dozoru, než začnete
přístroj rozebírat nebo skládat, za
bouřky a než přístroj začnete čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku,
nikoli za síťový kabel. 
Zásuvka musí být vždy dobře přístup -•
ná, abyste z ní v případě potřeby mohli
síťovou zástrčku rychle vytáhnout. 
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Síťový kabel nesmíte zalomit ani •
přiskřípnout. Udržujte jej v bezpečné
vzdálenosti od horkých povrchů a
ostrých hran. Síťový kabel položte tak,
aby nebylo možné přístroj síťovým
kabelem nechtěně strhnout dolů.
Neuvádějte přístroj do provozu, pokud•
je sám přístroj nebo síťový kabel vidi-
telně poškozený nebo pokud přístroj
spadl na zem.
Neprovádějte na výrobku žádné změny.•
Ani výměnu síťového kabelu nesmíte
provádět svépomocí. Případné opravy
přístroje nebo síťového kabelu nechte
provádět jen v odborném servisu nebo
v servisním centru.

POZOR na věcné škody

Při lisování netlačte příliš silně na •
lisovací kužel. Silný tlak na lisovací
kužel může zablokovat motor. 
Přístroj postavte na pevnou a rovnou•
plochu, kterou je možné dobře čistit 
a která je dobře přístupná. Plocha by
měla být odolná proti postříkání, pro-
tože během používání přístroje není
možné postříkání zcela zabránit. 
Lis umístěte do dostatečné vzdálenosti•
od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýn -
ky sporáku nebo kamna.

Lis na citrusy je dimenzován pro •
krátkodobý provoz. Bude-li motor 
přetížený, tak ochrana proti přehřátí
přístroj dočasně vypne. V takovém 
případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a nechte motor vychladnout na poko-
jovou teplotu. Až potom můžete lis na
citrusy začít znovu používat.
Přístroj má přísavky, které drží na•
všech hladkých površích. Aby přísavné
nožky dobře držely, musí být podklad
zbaven prachu a mastnoty a musí být
hladký. Na strukturovaném povrchu
přísavné nožky držet nebudou. Než 
přísavné nožky přitlačíte k povrchu,
mírně je navlhčete. 
Přísavky neupevňujte na citlivé po -•
vrchy. Nelze zcela vyloučit, že některé
laky nebo plasty nenaruší a nezměkčí
materiál přísavek tak, že by na nábytku
nezůstaly nežádoucí stopy. 
K čištění nepoužívejte abrazivní ani•
leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče
apod. 
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Přehled (rozsah dodávky)

malý lisovací kužel

velký lisovací kužel

míchací křidélko

přítlačná páka

víko lisovacího kuželu

blok motoru

nožky s přísavkami (spodní strana)

nastavitelné sítko

nádobka na šťávu

uzavíratelná výlevka

hnací hřídel



Lisování citrusových plodů

Umístění přístroje

Přístroj postavte na rovnou plochu,m

která se dá snadno čistit, a na které
budou nožky s přísavkami dobře
držet.

Nastavení sítka

m

Pro nastavení velikosti otvorů sítka
posuňte malou páčku na sítku.

Výběr lisovacího kužele

Vyberte si jeden z lisovacích kuželům

podle velikosti citrusového plodu,
který chcete lisovat:

     Malý lisovací kužel – k lisování
malých plodů, např. citronů, limetek
atd.

    Velký lisovací kužel – k lisování
velkých plodů, např. grapefruitů,
pomerančů atd.

Malý lisovací kužel nasaďte přímom

na hnací hřídel. 

m

m

Chcete-li použít velký lisovací
kužel, pak nejdříve na hnací hřídel
nasuňte malý lisovací kužel. Potom
na malý lisovací kužel nasaďte
velký lisovací kužel. 

     Přitom musíte cítit, jak otvory vel-
kého lisovacího kuželu zapadly na
míchací křidélka malého lisovacího
kuželu.

     Když budete chtít lisovací kužely 
od sebe opět oddělit, pevně přidržte
míchací křidélka a vysuňte velký
lisovací kužel směrem nahoru.
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Odstraňte veškerý obalový 1.
materiál.

Přesvědčte se, že přístroj nevyka-2.
zuje zjevné vady, a zkontrolujte,
zda jsou všechny součásti k dispo-
zici a nejsou poškozené.

Vyčistěte přístroj podle návodu 3.
v kapitole „Čištění”.

Před prvním použitím
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Lisování šťávy

Zvedněte přítlačnou páku spolu 1.
s víkem.

Zvolte vhodný lisovací kužel 2.
(viz odstavec „Výběr lisovacího
kužele“).

Zasuňte síťovou zástrčku do3.
zásuvky. 

4.

Výlevku nádobky na šťávu můžete
zavřít. 

      Aby šťáva tekla do nádobky na
šťávu, stiskněte výlevku směrem
nahoru, čímž ji zavřete.

      Pokud chcete, aby šťáva tekla
přímo do skleničky, stiskněte
výlevku směrem dolů, čímž ji
otevřete, a postavte pod ni 
skleničku.

m

m

Citrusový plod rozkrojte poloviny 5.
a stranu s dužinou jedné poloviny
přitlačte na lisovací kužel. Netlačte
přitom příliš silně. Silný tlak na liso-
vací kužel může zablokovat motor.

Jestliže používáte malý lisovacím

kužel, zatlačte rukou.

Jestliže používáte velký lisovacím

kužel, stlačte dolů přítlačnou
páku.

Při stlačení citrusového plodu směrem
dolů se přístroj automaticky zapne 
a lisovací kužel se sám rozběhne.

Jakmile tlak na lisovací kužel poleví,
přístroj se automaticky vypne.

Lisovací kužel vyškrabává dužinu 
citrusového plodu a lisuje z ní šťávu.
Šťáva protéká přes sítko do nádobky
na šťávu a odtud teče přímo do skle-
ničky. K tomuto účelu musí být výlevka
otevřená. Hrubá dužina a pecky zůstá-
vají v sítku.

Abyste z každého citrusového
plodu vylisovali pokud možno
co nejvíc šťávy, přitlačujte
každou polovinu citrusového
plodu na lisovací kužel vícekrát.
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Po použití

Vytáhněte síťovou zástrčku ze1.
zásuvky. 

2.

Vyjměte víko lisovacího kuželu
z přítlačné páky tak, jak je uvedeno
na obrázku.

Vyjměte z přístroje lisovací kužel,3.
sítko, nádobku na šťávu a hnací
hřídel a všechny díly vyčistěte tak,
jak je popsáno v kapitole „Čištění“. 

Než lis na citrusy opět složíte,4.
nechte všechny součásti úplně
uschnout.

5.

Víko lisovacího kuželu umístěte
na přítlačnou páku tak, jak je 
uvedeno na obrázku.

Tipy

Citrusové šťávy by se měly •
okamžitě spotřebovat a nikdy 
by se neměly uchovávat v kovové
nádobě.

Citrusové šťávy lze výborně míchat.•
Smíchejte například pomerančovou
šťávu s citronovou pro dodatečnou
dávku vitamínu C.

Citronová šťáva se výborně hodí•
také do horkého čaje a při nachla-
zení navíc posiluje imunitní systém.

Koktejly s čerstvě vylisovanou•
šťávou získají zvláštní příchuť 
a chutnají mnohem lépe.



Závada / náprava
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Čištění

Otřete blok motoru vlhkým1.
hadříkem.

Umyjte víko lisovacího kužele, 2.
lisovací kužel, sítko, nádobu na
šťávu, víko a hnací hřídel v  teplé
vodě s malým množstvím pro-
středku na mytí nádobí.

NEBEZPEČÍ – ohrožení
života elektrickým proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáh-•
něte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Neponořujte blok motoru do vody•
nebo jiných kapalin, ani ho neopla-
chujte pod tekoucí vodou, protože
jinak hrozí nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem. 

Než přístroj opět složíte, nechte3.
všechny součásti úplně uschnout.
Tak zabráníte tomu, aby se vlhkost
dostala do motoru.

Když budete výlevku na nádobce na
šťávu používat často, může se v ní
usadit dužina. Proto po každém použití
vyčistěte i výlevku.

Víko lisovacího kužele, lisovací
kužel, sítko a nádoba na šťávu
jsou vhodné také do myčky.

Motor nenabíhá.• Je zástrčka v zásuvce?•

Motor se během lisování•
zastavuje.

Netlačíte příliš silně na lisovací kužel?•

Lis na citrusy je dimenzován pro krátkodobý•
provoz. Pokud je motor přetížený, tak ochrana
proti přehřátí přístroj dočasně vypne. V takovém
případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte
motor vychladnout na pokojovou teplotu. Až
potom můžete lis na citrusy začít znovu používat.

Výlevka je zavřena,•
šťáva přesto teče ven.

Nejsou ve výlevce zbytky dužiny?•



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny 
z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu 
a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte
místních možností ke sběru papíru,
lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto 
symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni
likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných mís-
tech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo
městské správy. 
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Technické parametry

Model:                                414
Číslo výrobku:                    388 485

Síťové napětí:                    220 – 240 V ~ 50/60 Hz 

Třída ochrany:                   II  

Výkon:                                85 W

Krátkodobý provoz:          1 pracovní chod = 15 sek. provozu, 15 sek. klidového
režimu. Po 10 pracovních chodech nechte výrobek 
na cca 30 minut vychladnout na pokojovou teplotu.

Max. objem náplně
nádoby na šťávu:              0,4 l

Výrobce:                            De’Longhi Appliances Srl,
          Via S. Quirico, 300,
          50013 Campi Bisenzio (FL),
          Italy (Itálie)
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