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Š k ĺ b a č k a  h y d i n y  J O 2 4  
 
 
 

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!! 

 
Z á r u č n ý  l i s t   

 
 
 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
 
DATUM PREDAJA: …………………………………………………………………. 
 
VÝROBCA:   LLC „JOSAS“, A. Krutulio g. 17 LT-08311, Vilnius, Lithuania 
 
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 
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N á v o d  k  o b s l u h e   
 

1.Základné predstavenie výrobku  
 
1.1 Popis výrobku 
Jedná sa o hobby škĺbačku, ktorá je ideálna pre všetky druhy vodnej a hrabavej 
hydiny. Pred škĺbaním je nutné hydinu správne spariť viď kapitola 4.2. Menšiu 
hydinu je odporúčané držať za nohy a spúšťať pozdĺž rotujúceho valca, väčšiu 
hydinu (napr. Husi, morky) pokladať na škubačku a cez valec prevaľovať vždy časť, 
ktorú budete chcieť oškĺbať. Trhací valec je vybavený 24ks škubacích prstov s 
kapacitou škĺbania 30 - 40ks hydiny za hodinu. 
 
1.2 Určené použite  
Výrobok je určený na škĺbanie vodnej a hrabavej hydiny. Pre správne využitie 
výrobku je potrebné upevniť do zariadenia (doporučená vŕtačka), ktorá bude s 
výrobkom otáčať. Zariadenie, ktoré bude využité na otáčanie, musí byť bezpečne 
upevnené k pracovnej ploche, aby nemohlo dôjsť k úrazu. 
 
1.3 Pracovné miesto 
V závislosti na použitie výrobku sa odporúča využiť stabilné pracovné miesto, 
ktoré pri spustení zariadenia pre otáčanie výrobku bude bezpečné. Individuálne 
sa teda pracovné miesto odvíja od možnosti prevádzkovateľa výrobku, avšak vždy 
je potrebné dodržiavať a dbať na zvýšenú bezpečnosť a rizík pri manipulácii viď 
bod 1.4. Prevádzkovateľ sa pohybuje na strane valca, ktorý je upevnený do 
zariadenia, ktoré s výrobkom otáča. 
 
1.4 Riziko a bezpečnosť 
Pri práci s výrobkom vždy používajte ochranné rukavice a ochranu celej tváre. 
Nepribližujte sa k výrobku vo voľnom oblečení a pozor na dlhé vlasy, hrozí 
nebezpečenstvo zachytenia do výrobku a následné zranenie. V žiadnom prípade 
nevkladajte prsty medzi hydinu a valec. Pri práci so zariadením, ktoré otáča 
výrobok, vždy dodržiavajte bezpečnostné prvky daného zariadenia viď návod. Je 
zakázané akokoľvek zasahovať do výrobku počas jeho normálneho chodu. 
Pravidelne kontrolujte bezchybný stav stroja. 
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1.5 Zakázané použitie 
Výrobok je určený na škĺbanie vodnej a hrabavej hydiny a akékoľvek iné použitie 
je zakázané. Pri nesprávnom použití nenesie predajca či výrobca zodpovednosť za 
spôsobené škody. 
 
2. Špecifikácia 
 

POPIS HODNOTA JEDNOTKA 
Počet škĺbacích prstov: 24 ks 
Dĺžka 19 cm 
Šírka 25 cm 
Výška 25 cm 
Hmotnosť 1,2 kg 
Priemer os: 1,2 cm 
Dĺžka osi k upevneniu: 3,5 cm 

 
3. Skladovanie a inštalácia  
 
3.1 Skladovanie 
Škĺbačku skladujte na suchom mieste. 
 
3.2 Umiestnenie stroja 
Škĺbačka je prenosná a nevyžaduje špeciálny základ, musí byť však umiestnená 
na vodorovnú a pevnú podlahu. Pracovná plocha, musí byť riadne osvetlené, 
dobre vetraná a musí spĺňať platné smernice týkajúce sa hygieny a bezpečnosti 
práce. Pri umiestňovaní stroja venujte pozornosť dĺžke prívodného kábla a 
umiestnenie zásuvky. Pod valec umiestnite nádobu na perie. 
 
4. Obecné pokyny k použitiu  
 
4.1 Opatrenia pred použitím 
Uistite sa, že všetky časti sú správne nainštalované a pripojené. Prevádzkovateľ 
musí byť informovaný o bezpečnosti práce a o možnom riziku, ktoré použitie 
výrobku prináša. Výrobok spoločne so zariadením musí byť pravidelne 
kontrolovaný a udržiavaný. Kontrolu, údržbu a likvidáciu výrobku a zariadenia 
môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba - osoba, ktorá čítala manuál a je 
chránená bezpečnostnými prvkami ako sú rukavice, ochrana tváre. 

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 
 

4 
 

4.2 Operácie pred spustením 
Ponorte hydinu, ktorá má byť oškĺbaná  do horúcej vody o teplote a dobe viď 
tabuľka nižšie. Neprekračujte teplotu a čas ponorenia. Dlhší čas ponorenia môže 
spôsobiť varenie niektorých častí mäsa a kože a to môže spôsobiť pri škĺbaní 
problém. 
 

DRUH HYDINY TEPLOTA DĹŽKA SPARENIA 
Jednotka °C s 
Sliepky 60 - 65 30 - 40 
Kačky 63 - 66 160 - 180 
Husy 70 - 72 120 -  130 
Bažant 63 - 67 70 - 90 
Morka 51 - 54 80 - 95 

 
4.3 Príprava a spustenie 
Najprv si pripravte zariadenie, do ktorého upevníte zakúpený výrobok. 
Zariadenie musí vykonávať otáčky o dostatočnej rýchlosti a sile aby bola škĺbačka 
funkčná. 
Odporúčame použiť vŕtačku s prívodom elektrickej energie. Dôležité je aby 
zariadenie bolo pripevnené na vhodnom pracovnom mieste viď časť 1.3. Dbajte 
na bezpečnosť pri práci a možnosti rizík pri práci viď bod 1.4. 
 
4.4 Bežná práca 
a) Pri škĺbaní, musí obsluha stáť  na strane valca prístroju.  
b) Zapnite zariadenie s pripevneným výrobkom, keď je prázdne. 
c) Vezmite hydinu do ruky a položte ju na rotujúci valec. 
d) Otáčajte vtáka, aby sa uľahčilo jeho oškĺbaniu. 
 
Stroj neodstráni perie na krídlach, pretože sú veľmi hrubé. Nedržte hydinu za 
krk. 
 
4.5 Ukončenie práce 
a) Vypnite zariadenie a odstráňte výrobok 
b) Odpojte zariadenie zo siete 
c) Vyberte nádobu na perie spod valca a vyprázdnite ju 
d) Opláchnite valec 
 


