
SK - Návod na použitie odšťavovača na záhradné plody
EL7917

Ďakujeme, že ste si vybrali odšťavovač na záhradné plody EL7917 od firmy Vaše Dedra, 
s.r.o.. Pre správnu obsluhu tohto výrobku si najprv starostlivo prečítajte tento návod, hlav-
ne čierne slová uvedené v Kapitole II „Bezpečnostné opatrenia“.

(Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.)
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Predhovor

Ďakujeme, že ste si vybrali odšťavovač na záhradné plody EL7917 od firmy Vaše Dedra, 
s.r.o.. Tento návod na použitie je formulovaný pre správnu obsluhu a údržbu tohto výrob-
ku. Pred použitím si tento návod starostlivo prečítajte a uchovajte pre prípad neskoršej 
potreby.

 

Tento návod platí len pre odšťavovače na záhradné plody EL7917 od firmy Vaše Dedra, 
s.r.o. a spoločnosť si vyhradzuje právo na jeho výklad. Obsah tohto návodu je určený 
len na použitie v prípadoch, keď používatelia tento výrobok používajú a vykonávajú 
jeho údržbu. Pokiaľ ide o otázky, ktoré sa tu nezmieňujú, kontaktujte oddelenie pre služ-
by zákazníkom spoločnosti. Prípadné návrhy a rady k tomuto návodu sú vítané a dúfame, 
že výrobky firmy Vaše Dedra, s.r.o. vnesú do vášho života teplo, pohodlie a zdravie…



Kapitola I Popis výrobku

I. Prvky EL7917

1. EL7917 je druh odšťavovača na záhradné plody, ktorý okrem funkcie spracovania 
potravín na prípravu šťavy z fazúľ, zeleniny, ovocia, sójového mlieka a tofu obsahuje aj 
funkciu lúpania zŕn. 

2. Vďaka najnovšej metóde odšťavovania pri nízkych otáčkach dokáže zachovať čistú 
prírodnú chuť a živiny. 

3. „Šťava z fazúľ a zeleniny“ je druh komplexnej šťavy, spájajúcej proteíny fazúľ, 
vitamíny zo zeleniny a ovocia i ďalšie minerálne látky, ktorú dokáže vyrobiť len prístroj 
EL7917. 

4. Sitko odšťavovača EL7917 možno čistiť automaticky pri prevádzke v režime čistenia. 

5. Vďaka funkcii lúpania zŕn (kukurica, pšenica a proso) používatelia môžu s prístrojom 
EL7917ľahko pripraviť zdravú polievku a ovsenú kašu. 

6. Tento výrobok sa vyznačuje novou konštrukciou, vysokou výťažnosťou šťavy, oddele-
ním výliskov, nízkymi vibráciami, nízkou hlučnosťou a komfortom v prostredí kuchyne. 

Metóda odšťavovania lisovaním sa vzťahuje na prirodzenú technológiu, typickú pre 
prípravu zeleninovej a ovocnej šťavy pri konzistentnom tlaku ako u mlynského kameňa a 
citlivosti ako u ruky tak, aby sa zachovala prirodzená chuť, aróma a živiny v potravinách.

II. Prečo je odšťavovač na záhradné plody nutnosťou?

• Šťava pripravená bežným odšťavovačom
Princíp otáčania pri vysokých otáčkach je typický pre tento typ odšťavovača. Teplo 
vytvárané trením medzi vysokootáčkovými lopatkami poškodí rôzne nutričné zložky v 
potravine s možnosťou degenerácie. So šťavou sa mieša príliš veľké množstvo vzduchu 
a odpad sa nedá odstrániť. V dôsledku toho je pre ľudské telo ťažké vstrebať tieto 
zložky.

• Šťava pripravená vysokootáčkovým odšťavovačom
Teplo vytvárané trením medzi vysokootáčkovými lopatkami poškodí rôzne nutričné zložky 
v potravine s možnosťou degenerácie.

• Šťava pripravená odšťavovačom na záhradné plody
Princíp odšťavovania lisovaním pri nízkych otáčkach je typický pre zachovanie pôvodnej 
chuti a živín v potravinách, a uľahčuje ľudskému telu vstrebávať rôzne vitamíny a živiny. 
Vďaka špeciálnemu princípu oddeľovania šťavy a odpadu možno efektívne odstrániť 
zvyšky pesticídov na potravinách a ľudské telo potom môže lepšie vstrebávať nutričnú 
zložku šťavy.



Kapitola II Bezpečnostné opatrenia

1. Vstupné napätie tohto výrobku je AC 220V 50Hz; overte tieto hodnoty pred použitím. 
2. Pred demontážou, inštaláciou alebo nastavovaním akejkoľvek súčasti tohto výrobku najprv 
vypnite napájanie. 
3. Pre tento výrobok je prijaté spojenie do hviezdy (spojenie do Y). V prípade poškodenia 
napájacej šnúry a na zabránenie nebezpečným situáciám kontaktujte oddelenie pre služby 
zákazníkom tejto spoločnosti alebo navštívte priamo servisné miesto, ktoré spoločnosť určila 
na výmeny. Nevykonávajte demontáž ani opravy vlastnými silami. 
4. Pred použitím najprv starostlivo skontrolujte, či tieto súčasti, ako je napríklad napájacia 
šnúra, zástrčka, sitko a slimákový piest, nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia 
výrobok nepoužívajte a včas kontaktujte oddelenie pre služby zákazníkom tejto spoločnosti. 
Nevykonávajte demontáž ani opravy vlastnými silami, aby ste sa vyhli nebezpečným situáci-
ám. 
5. V prípade nutnej opravy za chodu kontaktujte oddelenie pre služby zákazníkom tejto spo-
ločnosti alebo navštívte priamo servisné miesto, ktoré spoločnosť určila pre opravy. Nevykoná-
vajte demontáž ani opravy vlastnými silami, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám. 
6. Pred prvým zapnutím skontrolujte, či sú upevnené všetky oddeliteľné časti, ako napríklad 
veko nádoby odšťavovača a nádoba odšťavovača. 
7. Keď je výrobok v chode, nevkladajte do plniaceho otvoru ruku ani ostré predmety; nepou-
žívajte iné predmety ako náhradu za plniaci kolík; nemajte oči blízko plniaceho otvoru, aby 
nedošlo k nehode. 
8. Za chodu sa nedotýkajte oddeliteľných častí, ako je napríklad slimák, aby ste si neublížili 
alebo nepoškodili výrobok. 
9. Po použití nie je možné oddeliteľné časti odstrániť, kým sa motor a slimák nezastaví a 
nebude vypnuté napájanie. 
10. Výrobok nie je možné používať v stave nečinnosti a v preťaženom stave.
11. Časti, ako sitko, veko nádoby odšťavovača a slimák, môžu byť postriekané po odšťavo-
vaní niektorých druhov ovocia a zeleniny. Ide o bežný jav, ktorý nemá vplyv na požívateľnosť 
a nie je zdraviu škodlivý. 
12. Výrobok je vybavený konštrukciou s prúdovým obmedzením. Pri spracovávaní tvrdých 
potravín (ako je napríklad mrkva) výrobok vydá zvuk „di“ „di“ upozorňujúci na to, že hodnota 
prúdu prekročila 2A a následne sa motor zastaví. Týmto spôsobom je motor chránený. 
13. Ak sa motor automaticky zastaví kvôli ochrane obmedzujúcej prúd alebo zablokovaniu 
výrobku za chodu, odpojte napájanie, prepnite vypínač do polohy „0“, stlačte tlačidlo na spät-
ný chod na hlavnom vypínači a vyberte potraviny. Následne stlačte tlačidlo „chod vpred“ na 
hlavnom vypínači, aby ste prístroj uviedli do normálneho chodu. Ak zablokovanie pretrváva, 
navrhujeme pred použitím vyčistiť slimáka od potravín. 
14. Všetky časti výrobku nemožno dezinfikovať horúcou vodou presahujúcou teplotu 80 °C 
ani v mikrovlnnej rúre, aby nedošlo k poškodeniu ani zdeformovaniu teplom. Materiály všet-
kých častí prichádzajúce do kontaktu s potravinami sú čisté, hygienické, spoľahlivé a v súlade 
s certifikáciou hygieny potravín. 
15. Základné telo prístroja neponárajte ani neumývajte vo vode ani v iných kvapalinách, aby 
ste zabránili prípadnému poškodeniu. 
16. Na čistenie výrobku nepoužívajte drôtenku, abrazívny čistiaci prostriedok ani korozívnu 
kvapalinu (ako napríklad benzín alebo acetón).
17. Výrobok  treba uchovávať mimo dosahu detí a nemôžu ho používať ani sa ho dotýkať 
osoby (vrátane detí) so zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom prísluš-
ných skúseností a znalostí. 
18. Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti. 
19. Tento výrobok je elektrický spotrebič typu I. Uzemňovací vodič zástrčky by mal byť správ-
ne uzemnený. 



Č. Názov súčasti

Napájacia šnúra

Telo prístroja

Hlavný vypínač

Západka

Nádoba odšťavovača

Čistiaci rámček

Sitko

Slimák

Víko nádoby odšťavňovače

Miska

Piest
 

Nádoba na výlisky

Nádoba na šťavu

Odtok na šťavu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Používa sa na pripojenie k napájaniu a zaistenie 
hnacej sily.

Ide o hlavnú časť výrobku, vrátane takých častí, 
ako je napríklad motor, ktorý je zdrojom energie 
prístroja a zaisťuje hnaciu silu.

Používa sa na riadenie prevádzkového stavu výrobku, 
vrátane chodu vpred, zastavenia a spätného chodu.

Používa sa na pripojenie nádoby odšťavovača.

Používa sa na odkladanie lisovaných potravín 
a vypúšťanie šťavy a výliskov odtokom na šťavu 
a odtokom na výlisky.

Používa sa na odstránenie zvyškov na sitku 
otáčaním.

Používa sa na rozomletie spoločne so slimákom, 
stláčanie lisovaných potravín a potom filtrovanie 
šťavy (u materiálov s rôznymi potravinami).

Používa sa na podávanie potraviny a zabrusovanie 
potraviny spolu so sitkom.

Používa sa na pripojenie nádoby odšťavovača kvôli 
bezpečnosti.

Používa sa na odkladanie lisovaných potravín.

Pri podávaní pretláčajte potraviny jemne, aby 
sa slimák úplne spojil s potravinami a zvýšila sa 
účinnosť šťavy.

Je určená na príjem a zhromažďovanie výliskov 
oddelených z nádoby odšťavovača.

Je určená na príjem a zhromažďovanie šťavy 
oddelenej z nádoby odšťavovača.

Používa sa  na pripojenie nádoby odšťavovača. 
Veko odtoku šťavy je pohyblivé;
šťava vytečie z nádoby odšťavovača po otvorení 
veka odtoku šťavy a zostane v nádobe odšťavova-
ča po zavretí veka odtoku šťavy.

Popis funkcie

Kapitola III Súčasti a funkcie



Kapitola IV Spôsob použitia

Pred prvým použitím dôkladne vyčistite súčasti prichádzajúce do kontaktu s potravinami 
(pozri Kapitolu V „Údržba“).

Prevádzkové popisy na tlačidlách:
Tlačidlo „Forward“ (chod vpred): na normálnu prevádzku
Tlačidlo „0“: zavrieť a zastaviť

·Tlačidlo „Backward“ (spätný chod): používa sa, keď 
odstránenie usadenín neprebieha hladko alebo sa zastaví. 
Poznámka: keď odstránenie usadenín neprebieha hladko 
alebo sa zastaví, stlačte tlačidlo „Backward“ (spätný chod) 
na 3 sekundy a slimák sa začne otáčať obrátene; uvoľnite 
tlačidlo a spätný chod sa zastaví; teraz znovu stlačte 
tlačidlo „Forward“ (chod vpred) a obnoví sa normálna 
prevádzka.

1) Vyrovnajte značku na nádobe odšťavovača podľa 
značky na tele prístroja a nasaďte nádobu odšťavovača 
na telo prístroja.

2) Zaskrutkujte a upevnite nádobu odšťavovača v smere 
hodinových ručičiek na telo prístroja.

Upevnite sitko na čistiaci rámček.

Vyrovnajte otvor sitka podľa otvoru nádoby odšťavovača
a potom ho zasuňte do nádoby odšťavovača.

I. Prevádzka výrobku

Tento výrobok je vybavený duálnym bezpečnostným systémom a môže bežať hladko len 
vtedy, keď všetky časti a súčasti budú správne nainštalované.

Pri inštalácii a používaní výrobku dodržujte nižšie uvedené pokyny:



Zasuňte slimáka do stredu sitka.

Ako je znázornené na obr. 1, vyrovnajte trojuholníkovú 
značku﹤q﹥ na veku nádoby odšťavovača podľa znač-
ky ﹤•﹥ na nádobe odšťavovača a potom ho upevnite
na nádobu odšťavovača. Otáčajte vekom nádoby 
odšťavovača, ako je znázornené na obr.2, kým nebude 
v stave znázornenom na obr. 3 (trojuholníková značka
﹤q﹥ na veku nádoby odšťavovača by mala byť vyrov-
naná s nápisom „Close“ na tele prístroja, čo znamená, 
že sa dotyková tyčinka na veku nádoby odšťavovača
dotkla bezpečnostnej spúšťacej súčasti vo vnútri tela
prístroja).

Nainštalujte zostavu trysky odšťavovača.

Umiestnite nádobu na šťavu pod odtok na šťavu a ná-
dobu na odtok výliskov pod odtok na výlisky v nádobe 
odšťavovača.



Pripojte prístroj k zdroji napájania a pripravte sa na 
prácu (pred pripojením k zdroju napájania skontrolujte, 
či je vypínač vo vypnutej polohe).

Ovocie/zeleninu dôkladne omyte a nakrájajte na kúsky, 
ktoré možno vkladať do plniaceho otvoru. Položte ich na 
misku na plnenie.

Mrkvu treba lisovať presne podľa návodu uvedeného v 
Kapitole II „Bezpečnostné opatrenia“.

Najprv treba z ovocia alebo zeleniny odstrániť kôstky, 
tvrdé semená, pevné šupky alebo tvrdé škrupinky (ak 
nejaké sú). 

Stlačte tlačidlo „Forward“ (chod vpred) na spustenie 
prístroja a čas chodu by nemal presiahnuť 10 minút.

Nedotýkajte sa hlavného vypínača mokrými rukami, aby 
ste zamedzili úrazu elektrickým prúdom, úniku alebo 
požiaru.

Položte potraviny k plniacemu otvoru vo veku nádoby 
odšťavovača a pomocou piestu ich vtlačte do nádoby.
Pri vkladaní vyvíjajte len mierny tlak, len aby sa riadne 
nakrájali. (Nesiahajte prstami ani inými predmetmi do pl-
niaceho otvoru vo veku nádoby odšťavovača! Ak je miska 
na výlisky alebo miska na šťavu plná, vypnite napájanie 
a pred obnovením prevádzky prístroj vyčistite. Pri použití 
misky na zber šťavy musí byť odvod na šťavu v otvorenej 
polohe; ak je odvod na šťavu v zavretej polohe, hladina 
šťavy vo vnútri nádoby odšťavovača by nemala prekročiť 
maximálnu medzu.) 

Po spracovaní potraviny a ak z odtoku vyteká šťava 
vypnite spínač a odpojte napájanie. Po úplnom zastavení 
slimáka vyberte misku na šťavu z odtoku na šťavu. 

(Čerstvo pripravená šťava by sa mala hneď vypiť. Ak je 
šťava dlho nechaná na vzduchu, ovplyvní to jej chuť a 
výživovú hodnotu.)
Zvyšok sa nedá skladovať príliš dlho. Nedotýkajte sa hlav-
ného vypínača mokrými rukami, aby ste zamedzili úrazu 
elektrickým prúdom, úniku alebo požiaru.



II. Poznámky k výberu ovocia

1. Je lepšie používať čerstvé ovocie a zeleninu, ako je napríklad ananás, cvikla, koreň ze-
leru, jablko, uhorka, špenát, tekvica, paradajka, mandarínka a hrozno, pretože obsahujú 
veľa šťavy. 

2. Skôr než tenké šupky treba odstrániť pevné šupky ovocia a zeleniny, ako je napríklad 
mandarínka, ananás a surová cvikla. Semená citrusového ovocia treba odstrániť tiež, inak 
bude šťava trochu horká. 

3. Pri lisovaní jabĺk sa koncentrácia jablkovej šťavy líši podľa druhu jabĺk. Čím väčšie 
množstvo šťavy jablko obsahuje, tím čistejšia bude šťava. Z toho dôvodu zvoľte druh 
jablka podľa toho, akú koncentráciu šťavy požadujete. 

4. Čerstvá jablková šťava rýchlo zhnedne. Tento proces straty farby možno spomaliť 
pridaním niekoľkých kvapiek citrónovej šťavy. 

5. Listy a stonky (ako napríklad šalát) možno vkladať do zariadenia na spracovanie potra-
vín na prípravu šťavy. 

6. Ovocie obsahujúce škrob, ako je napríklad banán, papája, avokádo, figy a mango, by 
sa malo skôr spracovávať pomocou funkcie miešania v zariadení na spracovanie potravín, 
než vkladať priamo do tohto zariadenia na prípravu šťavy. 

7. Nižšie sú uvedené nutričné zložky bežného ovocia a zeleniny: 
Ovoce/zelenina         Vitamín/minerální látka
Jablko                           Vitamín C                                       200 g=150 KJ (72 kalórií)
Marhuľa                       Bohatá na DF a draslík                     30 g=85 KJ (20 kalórií)
Cvikla                          Výborný zdroj kyseliny listovej,          160 g = 90 KJ (45 kalórií)
                                   DF, vitamínu C a draslíka
Čučoriedka                   Vitamín C                                       125 g = 295 KJ (70 kalórií)
Kel ružičkový                 Vitamín C, B, B6, E, kyselina            100 g = 110 KJ (26 kalórií)
                                   listová a DF
Hlávková kapusta          Vitamín C, kyselina listová, draslík,    100 g = 110 KJ (26 kalórií)
                                   B6 a DF
Mrkva                          Vitamín A, C, B6 a DF
Zeler                            Vitamín C a draslík                           80 g = 55 KJ (7 kalórií)
Uhorka                        Vitamín C                                        280 g = 120 KJ (29 kalórií)
Fenikel                        Vitamín C a DF                                 300 g = 145 KJ (35 kalórií)
Hrozno                       Vitamín C, B6 a draslík                      125 g = 355 KJ (85 kalórií)
Kivi                            Vitamín C a draslík                            100 g = 100 KJ (40 kalórií)
Melón                        Vitamín C, kyselina listová, DF a         200 g = 210 KJ (50 kalórií)
                                 vitamín A
Nektárinka                  Vitamín C, B3, draslík a                    180 g = 355 KJ (85 kalórií)
                                 DF
Broskyňa                    Vitamín C, B3, draslík a                     150 g = 205 KJ (49 kalórií)
                                 DF
Hruška                       DF                                                  150 g = 250 KJ (60 kalórií)
Ananás                      C                                                   150 g = 245 KJ (59 kalórií)
                                Vitamín C                                        150 g = 245 KJ (59 kalórií)
Malina                      Vitamín C, železo, draslík                  125 g = 130 KJ (31 kalórií)
                                a horčík
Paradajka                 Vitamín C, DF, vitamín E,                    100 g = 90 KJ (22 kalórií)
                               kyselina listová a vitamín A



Kapitola V Údržba

1. Pred čistením výrobku prístroj vypnite a odpojte napájanie. 

2. Po použití výrobok včas očistite. 

3. Telo prístroja vytrite dosucha vyžmýkanou čistiacou tkaninou alebo bavlnenou tkaninou 
miesto vody. 

4. Pred uskladnením skontrolujte, či je výrobok čistý. 

5. Pred čistením demontujte výrobok podľa nasledujúcich krokov:

Kapitola VI Index bezpečnosti výrobku
Menovité napätie                      220V
Menovitý výkon                         250W
Menovitý kmitočet                     50Hz
Nepretržitý pracovný čas           ≤ 10 minut
Čas intervalu                            ≥ 10 minut

Kapitola VII Použité normy
GB4706.1-2005  GB4706.30-2008
Národná norma: GB4706.1-2005  GB4706.30-2008

Pridržte odtok na šťavu v nádobe odšťavovača 
a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, 
ako znázorňuje obrázok 1; oddeľte nádobu 
odšťavovača od tela prístroja, ako znázorňuje 
obrázok 2.

Demontujte súčasti (1, 2, 3, 4a 5) 
v obrátenom poradí vykonajte montáž.

Ak sú vo výpusti zvyšky, vytiahnite tesnenie 
výpusti a omyte ho vo vode; pred ďalším 
použitím ho vráťte späť.



Kapitola VIII Analýza porúch a ich odstraňovanie

Poznámka:
Vyššie uvedené spôsoby odstraňovania porúch platia len pre bežné poruchy. V prípade 
ostatných porúch kontaktujte oddelenie pre služby zákazníkom tejto spoločnosti alebo 
výrobok pošlite priamo do servisného miesta, ktoré spoločnosť určila pre opravy. Nevyko-
návajte demontáž ani opravy výrobku vlastnými silami.

Určené servisné miesta sú uvedené v záručnom liste.

Odšťavovač na záhradné plody ..............1 súprava
Návod na použitie .................................1 kópia
Záručný list ............................................1 kópia
Recept ..................................................1 kópia

Kapitola IX Dodací list

Porucha

Výrobok po zapnutí a 
pripojení na napája-
nie nepracuje

Z motoru vychádzal 
zápach počas nie-
koľkých prvých minút 
prevádzky

Výrobok sa za chodu 
zastavil

Počas prevádzky 
vzniká hluk 

1.  Veko nádoby odšťa-
vovača nebolo priskrut-
kované k telu prístroja, 
bezpečnostný spínač sa 
teda nestlačil.

Je to normálne.

1. Nízke napätie
2. Príliš veľké množstvo 
potravín
3. Piest bol zatlačený 
veľkou silou.

1. Slimák a sitko neboli 
upevnené správne, čo vied-
lo ku kývaniu za chodu.
2.  Štartovacie dynamo 
v tele prístroja bolo poško-
dené.

1. Nainstalujte víko nádoby 
odšťavňovače na místo

Pokud zápach přetrvává i po řadě
použití, pošlete výrobek do nejbliž-
šího servisního místa firmy Vaše 
Dedra, s.r.o. ke kontrole

1. Zkontrolujte, zda napětí není 
příliš nízké
2. Vypněte napájení a vyndejte 
přebytečné potraviny
3. Zatlačte pěchovadlo jemně

1. Nasaďte slimáka a sitko na 
miesto.
2. Pošlite ho do najbližšieho servis-
ného miesta firmy Vaše Dedra, 
s.r.o. na kontrolu.

Analýza Odstraňovanie porúch


