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Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 
 

RUČNÝ MLYNČEK NA OVOCIE 
 

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!! 

 
Z á r u č n ý  l i s t  

 
 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DÁTUM PREDAJA: …………………………………………………………………. 
VÝROBCA:               S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PREDAJCA:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÁ DOBA:              2 roky  
 

Záručné podmienky: 
 

 Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný: 
o odovzdať návod na použitie 

 
 Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby je kupujúci 

povinný: 
o používať výrobok podľa návodu na použitie 
o dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy 
o nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo 
o v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len 

autorizovaný servis  
o k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe 

 
Prehlásenie o zhode 
   
SC IPEE ATI S. A. Str. ALBESTI, no.5 Arges , zaisťuje, garantuje av zmysle ustanovenia 
zák. OUG. 20/2010, že výrobok: RUČNÝ MLYNČEK NA OVOCIE, na ktoré sa toto 
vyhlásenie vzťahuje, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť, nemá negatívny vplyv na 
životné prostredie a zodpovedá ST 236/2007. 
 

 
 

 
 

 

GENERAL  MANAGER 
 L.S. 

CONFORMITY CONTROL  
 L.S. 
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Návod k obsluhe 
 
1. Využitie: 

Ručný mlynček sa používa na prípravu štiav a smoothies z paradajok a mäkkého ovocia pre 
deti i dospelých (marhule, hrušky, slivky, jablká, čerešne, pomaranče, hrozno - po odstránení 
peciek). 

 

2. Jednotlivé časti: 

- Aktívne časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú vyrobené z plastového 
materiálu pre potravinárske použitie. 

- Nerezové sitko. 

- Nádrž na vypúšťanie šupiek. 

- Zariadenie na upevnenie stola. 

 

3. Špecifikácia: 

- Kapacita mlynčeka: cca. 10 kg/h 

- Koeficient roztlačenia: minimum 90% 

- váha: max. 1 kg. 

 

4. Návod na použitie: 

- Namontujte odšťavovač na stôl pomocou upevňovacej skrutky; 

- Nádobu na zber šťavy umiestnite pod zbernou nádržou a ďalšiu nádoba na zber šupiek a 
semien umiestnite pod nádržou na vypúšťanie; 

- Dobre umyté, nakrájané paradajky bez tvrdej časti uprostred (alebo iné vykôstkované 
mäkké ovocie) vložte do lievika; 

- Otočením rukoväte doprava získate ovocnú alebo paradajkovú šťavu, úplne oddelenú od 
semien a šupiek; 

- Na odstránenie šupiek v prípade ich zhlukovania v šneku, sa šnek tlačí a otáča súčasne, a 
to tlakom na uchopovaciu plochu kľučky v jej osi; 

- Pre úplné vylisovanie, (v závislosti na kvalite ovocia alebo paradajok), môžu paradajky či 
ovocie prejsť odšťavovačom dvakrát; 

- Po každom použití mlynček dôkladne umyte prúdom vody. 

 
 
 
 
 


