SMOOTHER
Elektrický loupač ovoce a zeleniny

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Elektrický loupač na ovoce je úžasný pomocník do kuchyně, který oloupe slupky
od brambor, zeleniny a ovoce během několika sekund, jedním rychlým
pohybem! Je to spasitel těch, kteří nenávidí loupání. Elektrický loupač ovoce je
výkonný pomocník do každé kuchyně.

Před použitím zařízení si prosím přečtěte pokyny a uschovejte je pro
budoucí použití.

OBSAH BALENÍ:
1 x elektrický loupač ovoce
3 x hlava s břity: Jedna namontovaná na přístroji, ostatní připevněné k základně
1 x nástroj na odkrajování (uložený na spodní straně základny)
1 x uživatelská příručka v českém jazyce
SPECIFIKACE
Napětí:
• 4x AA baterie (baterie nejsou součástí balení)
• AC 100-240 V, DC 6 V 500 mA (adaptér není součástí balení)
Frekvence: 50/60 Hz
Výkon: 3 W
Materiál: ABS, nerezová ocel
Vhodné pro: Umí oloupat brambory, batáty, rajčata, cukety, jablka, hrušky,
pomeranče, citrony, kaki, mango, kiwi, okurky, ředkvičky, papáju a některé
další druhy hladkého, tvrdého ovoce a zeleniny.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní
opatření, včetně:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Přečtěte si všechny pokyny.
Před použitím vyjměte ze zařízení všechny pytle a obaly.
Před použitím se ujistěte, že je spotřebič důkladně vyčištěn.
Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, ledaže by jim byl poskytnut dohled a poučení o
používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození spotřebiče, nedávejte
ruce, vlasy, oděv nebo jiné předměty do blízkosti loupací čepele.
Nepoužívejte spotřebič venku nebo pro komerční účely.
Při používání nenechávejte zařízení bez dozoru.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vždy se ujistěte, že elektrické napětí odpovídá jmenovitému napětí
loupače.
Během používání neodstraňujte žádné části.
Při použití prodlužovacích kabelů se ujistěte, že elektrický výkon kabelu
je kompatibilní s loupačem.
Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
Pokud zařízení nefunguje správně, přestaňte jej používat, dokud problém
nevyřešíte.
Neumisťujte spotřebič na nebo poblíž horkého plynového hořáku, horké
elektrické plotýnky nebo nahřáté trouby.
Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče,
protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob.
S čepelemi loupače zacházejte opatrně, protože jsou ostré a mohou
způsobit zranění.
Výrobce a prodejce nepřijímají odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou některé části poškozeny.
Nesprávné použití loupače může mít za následek poškození majetku
nebo zranění osob.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením
nebudou hrát.
Nikdy neponořujte základnu motoru do vody nebo jiné kapaliny; místo
toho ji otřete navlhčeným hadříkem.
Všechny komponenty, které jsou součástí loupače, jsou kompatibilní
pouze s tímto produktem. Nepoužívejte tyto součásti na jiné podobné
výrobky.
Před montáží, demontáží, čištěním a uskladněním vždy vypněte
spotřebič.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
UPOZORNĚNÍ FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny
stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly vést odebrání oprávnění
uživateli k provozování tohoto zařízení.

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ
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Nosná tyč
Upínací rameno
Loupací rameno
Páka pro nastavení výšky
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Uvolnění čepele
Držák čepele
Rotující hrot
Základna motoru
Úložný prostor pro čepele
Přihrádka na baterie (Baterie nejsou součástí balení)
Zdířka pro napájení
Napájecí adaptér
Nástroj na odlupování
Čepele loupače
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PŘED POUŽITÍM
OBSLUHA VAŠEHO LOUPAČE
Loupač a všechny jeho součásti před montáží a použitím vyčistěte.
Nedotýkejte se čepele loupače, protože je ostrá a může způsobit zranění.
LE

•

Informace o bateriích a likvidaci
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte alkalické baterie
typu AA.
Do produktu instalujte pouze nové baterie stejného typu.
Nesprávné vložení baterií ve správné polaritě, jak je uvedeno
v přihrádce na baterie, může zkrátit životnost baterií nebo
způsobit vytečení baterií.
Nemíchejte staré a nové baterie.
Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí
(nikl kadmium) nebo (nikl-metal hydridové) baterie.
Nevhazujte baterie do ohně.
Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány podle
vládních a místních předpisů.

•

Obsluha vašeho loupače

1. Provoz na baterie
Prostor pro baterie je umístěn ve
spodní části loupače. Ujistěte se, že
jsou baterie správně orientovány,
jinak se loupač nezapne.
Vyzkoušejte loupač zvednutím
loupacích ramen k horní části nosné
tyče a stisknutím tlačítka zapnutí /
vypnutí.
Typ baterie: AA
Počet baterií: 4 (Baterie nejsou součástí balení)

2. NAPÁJECÍ adaptér

Loupač může být také použit
jako zařízení s kabelem (bez
baterií) s napájecím
adaptérem (není součástí
dodávky).

Napájecí
adaptér

Zdířka pro
napájení

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO LOUPAČE
Loupač a všechny jeho součásti před montáží a použitím vyčistěte.
Nedotýkejte se čepele loupače, protože je ostrá a může způsobit zranění.
1.

Loupač postavte na čistý a stabilní povrch.
Zkontrolujte, zda je tlačítko Zapnuto / Vypnuto v
poloze „Vypnuto“. Vložte 4 AA baterie do přihrádky
na baterie umístěné ve spodní části loupače nebo
připojte napájecí adaptér.

2.

Vycentrujte své ovoce nebo zeleninu na rotačním
hrotu a jemně zatlačte, aby zůstalo pevně na svém
místě.

3.

Spusťte upínací rameno na ovoce nebo zeleninu a
hrot zapíchněte do jídla tak, aby jej zajistil na svém
místě.

4.

Pomocí pákypro nastavení výšky umístěte loupací
rameno nad ovoce. Nedotýkejte se čepele loupače,
protože je ostrá a může způsobit zranění.

5.

Zapněte loupač stisknutím tlačítka
zapnuto/vypnuto. Nechte loupač vytvořit jednu
čistou, kontinuální spirálu. Jakmile se dostane
loupací rameno na spodní část ovoce, loupač se
automaticky zastaví. Když se loupací rameno
zvedne, loupač se automaticky restartuje. To šetří
čas při výrobě cuketových špaget nebo spirál.

6.

Zvedněte upínací rameno a odstraňte oloupané
ovoce nebo zeleninu z rotujícího hrotu.

POZOR: Když se loupací rameno zvedne, loupač se automaticky restartuje.
Chcete-li elektrický loupač úplně vypnout, jednoduše zvedněte rameno na
loupání a stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí.
VŘELÉ PŘIPOMENUTÍ

Elektrický loupač nedokáže odříznout oba konce. K tomu použijte spodní

čisticí čepel.

Spodní čisticí čepel

Seškrábněte zbytek
na koncích.

Odstraňte zbytkové
pupeny.

VÝMĚNA ČEPELÍ LOUPAČE
Čepele loupače jsou navrženy pro čisté a snadné loupání. Když čepel
přeskakuje, zasekává se nebo se příliš ucpává, může být nutné jí
vyměnit za jednu z přiložených náhradních čepelí.
1.

Ujistěte se, že je loupač vypnutý. Otočteloupač vzhůru
nohama a otevřete úložný prostor pro nože, umístěný v
základně motoru. Vyjměte jednu z čepelí loupače.

2.

Sejměte držák čepele z loupacího ramene stisknutím
tlačítka pro uvolnění nože a posunutím držáku od nosné
tyče.

3.

Sejměte použitou čepel loupače jejím vysunutím, nejprve
ostřím, z držáku čepele.

Poznámka: Než se dotknete nebo vyjmete čepel loupače, vždy se ujistěte, že
je vypnutý. Při manipulaci s čepelí se nikdy nedotýkejte čepele samotné;
místo toho ji držte za červenou základnu.

4.

Umístěte šedý držák čepele a červený čepele loupače podle
obrázku. Malé háčky v držáku čepele by měly směřovat
nahoru.

5.

Zarovnejte novou čepel loupače s hřebeny na držáku
čepele a potom zasuňte čepel do držáku, dokud pevně
nezaklapne na místo. Před pokračováním se ujistěte, že
je čepel bezpečně uchycena v držáku čepele.

6.

Chcete-li držák čepele znovu připojit, zasuňte jej zpět
do štěrbiny na konci loupacího ramene.

ÚDRŽBA
Neponořujte základnu motoru do vody nebo jiných kapalin. Před čištěním
loupače vyjměte baterie nebo napájecí adaptér.
UPOZORNĚNÍ: NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU MOTORU DO VODY NEBO JAKÉKOLI
KAPALINY. NEVKLÁDEJTE ZÁKLADNU DO MYČKY NÁDOBÍ.
DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ
1. Před čištěním vypněte loupač.
2. Odpojte držák čepele od loupacího ramene. Bezpečně vyjměte čepel loupače z
držáku.
3. Omyjte čepel a držák čepele v teplé mýdlové vodě. Nedotýkejte se čepele z
nerezové oceli prsty. Chcete-li odstranit zbytky ovoce nebo zeleniny, vydrhněte
čepel pečlivě kartáčem.
4. Otřete základnu motoru, otočný hrot a upínací rameno vlhkým hadříkem.
5. Připojte čepel k držáku a ten znovu připojte k loupacímu ramenu.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s
domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací
odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití
materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru
nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může
produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic
ES.

