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Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni  po 
celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, 
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry

Napětí 220 - 240 V ~ 50 Hz

Příkon 150 W

Hlučnost 75 dB(A)

Doba nepřetržitého provozu (KB) max. 30 min.

Doba nepřetržitého provozu (max. zatížení) max. 40 s

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

elektrického napětí s uzemněním.

vypnuto.

a tahem ji vypojte.

nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.

Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.

používejte vždy pěchovadlo. Nikdy neprotlačujte potraviny prsty, 
vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem.

přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.

autorizovaným servisním střediskem.

Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

PODĚKOVÁNÍ
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240 W
57 dB (A)

max. 30 min.
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POPIS VÝROBKU

1. Pěchovadlo

2. Vstupní otvor

3. Vrchní kryt

4. Rotační sítko

5. Kryt na odvod šťávy

6. Odtok šťávy

7. Tělo spotřebiče

8. Regulátor rychlosti

9. Protiskluzové nožičky

NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ

odnímatelné části umýt v teplé vodě.
Spotřebič obsahuje ostré části. Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
Spotřebič a jeho příslušenství nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

vypněte a nechte jej alespoň 30 minut vychladnout.

Tipy k přípravě šťávy

Příslušenství
A Čisticí kartáček
B Nádoba na dužninu

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
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5.     Mísa s odtokem

C Nádoba na šťávu

30 minut
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• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o po-
užívání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet 
mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
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a světlem. Pijte šťávu ihned po jejím vylisování. Je-li nezbytné šťávu několik hodin skladovat, dejte ji do ledničky
v porcelánovém nebo skleněném nádobí. Přidáním citrónové šťávy zlepšíte její schopnost konzervace.

zpracovávali velmi pomalu, aby šťáva mohla odtékat snadněji a nedocházelo k ucpávání rotačního sítka.

Odšťavňování

1. Umístěte spotřebič na stabilní povrch.
2. Nasaďte nádobu na dužninu na bok těla spotřebiče.
3. Nasaďte kryt na odvod šťávy na horní část těla spotřebiče (Obr. 1).

5. Nasaďte vrchní víko a zajistěte ho. Pod odtok šťávy umístěte nádobku na zachytávání vylisované šťávy.
6. Přepínačem rychlosti zvolte požadovanou rychlost otáček. podle druhu odšťavňovaných potravin. Větší rychlost je

vhodná pro potraviny s malým obsahem šťávy (jablka, mrkev atd.). Menší rychlost je vhodná pro potraviny s vyšším
obsahem šťávy (hrušky, citrusy, broskve atd.).

7.  Do vstupního otvoru pomalu vsunujte omyté kousky potravin.

celé trsy.
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6. Přepínačem rychlosti zvolte požadovanou rychlost otáček. Rychlost 1 je normální chod pro funkci odšťavňování. 
Rychlost 2 je zpětný chod. (pro případné zaseknutí odtšťavňovací sestavy z důvodu kousku pecky)

Přiložte
Nasaďte mísu s odtokem na horní část těla spotřebiče (Obr. 1.)

4.  Nasaďte rotační držák se sítkem do mísy s odtokem zatlačením na vrchní okraj sítka směrem dolů (Obr. 2, 3)
5. Vložte šneka.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože
mohou povrch spotřebiče poškodit!
Odnímatelné části umyjte v teplé vodě. Použijte přiložený kartáček.

Nikdy nečistěte tělo spotřebiče pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

1. Otevřete vrchní kryt.
2. Směrem nahoru uvolníte kryt na odvod šťávy společně s rotačním sítkem
3. Vyjměte a vyčistěte nádobu na dužninu.
4. Po vyčištění odnímatelných částí sestavte spotřebič opačným postupem.

Upozornění: K protlačování potravin vstupním otvorem používejte vždy pěchovadlo. Nikdy neprotlačujte
potraviny prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem.

Nesmí dojít k ucpání odtoku šťávy. Před otevřením vrchního krytu vyčkejte, dokud
se rotační sítko nezastaví. Poté sklopením přítlačné spony víka uvolněte vrchní kryt, očistěte ho, vysypte nádobu na
dužninu, očistěte rotační sítko a z krytu pro odvod šťávy odstraňte zbytky dužniny.

    POZOR!
    Pokud se během odšťavňování výrazně zvýší hlučnost spotřebiče nebo dochází k silnějším vibracím, ihned spotřebič

vyčistěte!
9.  Po použití vypněte spotřebič, vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí, odstraňte zbylou  dužninu a jednotlivé části

očistěte (viz odstavec Čištění a údržba).

Upozornění:
chuť, změnit barvu a především snížit její nutriční hodnotu. Šťáva z jablek nebo hrušek rychle hnědne, přidáním několika
kapek citrónu se tento proces zpomalí.

Nádoba na šťávu není určena k uchovávání šťávy nebo jiných potravin!
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Skřípavé zvuky, které mohou vycházet z uložení šneku ve víku, odstraníte přidáním kapky oleje  
na hrot šneku.

Smoothie maker

1. Umístěte spotřebič na stabilní povrch.
2. Připravte si sklenici na hotové smoothie pod odtokový uzávěr. 
3. Nasaďte pracovní nádobu na horní část těla spotřebiče a zakryj-

te kryt na odvod smoothie.
4. Vložte rotační držák spolu se sítkem na smoothie (označeno 

nápisem  smoothie maker) do pracovní nádoby.
5. Vložte šneka.
6. Nasaďte vrchní víko a zajistěte ho pootočením.
7. Přepínačem rychlosti uveďte přístroj do pohybu. Rychlost 1 je 

normální chod. Rychlost 2 je zpětný chod.
8. V připravené nádobě si smíchejte doporučené suroviny s 

mlékem. 
Poznámka: maximální kapacita nádoby je 250ml.

9. Do vstupního otvoru pomalu vlévejte připravenou směs.
10. Po naplnění nádoby nechte přístroj v chodu po dobu 2-3 minut.
11. Po uběhnutí doby odklopte západku odtoku a nechte smoothie odtéci do připravené sklenice.

POZOR!

Vkládejte pouze odpeckované a řádně umyté ovoce. Pokud se během odšťavňování výrazně zvýší hlučnost 
spotřebiče nebo dochází k silnějším vibracím, ihned spotřebič vyčistěte!

Ovoce s peckami a tvrdou slupkou oloupejte a zbavte pecek a semínek. Ovoce jako: Jahody, Maliny, Borůvky 
můžete vkládat celé.

Nepoužívejte oříšky ani kostky ledu

Doporučené potraviny:

Výtečné a zdravé smoothie připravíte kombinací nejlépe plnotučného nebo sójového mléka a různých druhů 
ovoce. Poměr ovoce a mléka záleží na Vaší chuti, doporučujeme vždy použít nejméně 150ml mléka na jednu 
porci smoothie. Dobrou chuť!

Při odšťavňování plodů, které obsahují málo vody (starší jablka, kiwi apod.) doporučujeme průběžně 
vkládat tvrdší druhy ovoce a zeleniny, např. mrkev, aby došlo k pročištění nádoby, sítka a odpadního 
otvoru.

www.robotworld.cz
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Chlazené dezerty

1. Umístěte spotřebič na stabilní povrch.
2. Připravte si nádobu (misku) na dezert pod odvod v přední části 

těla spotřebiče.
3. Nasaďte pracovní nádobu na horní část těla spotřebiče.
4. Nasaďte sítko pro přípravu chlazených dezertu (označeno Ice 

Cream Maker) do pracovní nádoby.
5. Nasaďte šneka.
6. Nasaďte vrchní víko a zajistěte ho pootočením.
7. V připravené nádobě si smíchejte doporučené zmražené ovoce s 

tvarohem nebo jogurtem. Můžete přisladit.
8. Přepínačem rychlosti uveďte přístroj do pohybu. Rychlost 1 je 

normální chod. Rychlost 2 je zpětný chod
9. Do vstupního otvoru pomalu vlévejte připravenou směs.

POZOR!

Vkládejte pouze odpeckované a řádně umyté zmražené ovoce. Pokud se během odšťavňování výrazně zvýší 
hlučnost spotřebiče nebo dochází k silnějším vibracím, ihned spotřebič vyčistěte!

Používejte mražené ovoce jako: Jahody, Maliny, Borůvky, Banány atd.

Nepoužívejte ovoce s peckami, oříšky ani kostky ledu. 
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Upozornění: K protlačování potravin vstupním otvorem používejte vždy pěchovadlo. Nikdy neprotlačujte
potraviny prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem.

Nesmí dojít k ucpání odtoku šťávy. Před otevřením vrchního krytu vyčkejte, dokud
se rotační sítko nezastaví. Poté sklopením přítlačné spony víka uvolněte vrchní kryt, očistěte ho, vysypte nádobu na
dužninu, očistěte rotační sítko a z krytu pro odvod šťávy odstraňte zbytky dužniny.
POZOR!
Pokud se během odšťavňování výrazně zvýší hlučnost spotřebiče nebo dochází k silnějším vibracím, ihned spotřebič
vyčistěte!

9. Po použití vypněte spotřebič, vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí, odstraňte zbylou dužninu a jednotlivé části
očistěte (viz odstavec Čištění a údržba).

Upozornění:
chuť, změnit barvu a především snížit její nutriční hodnotu. Šťáva z jablek nebo hrušek rychle hnědne, přidáním několika
kapek citrónu se tento proces zpomalí.

Nádoba na šťávu není určena k uchovávání šťávy nebo jiných potravin!
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SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný
servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt 
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a  elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace 

výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde 
jste výrobek zakoupili.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Rotační sítko obj. kód 42390684 cena dle platného ceníku

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Chod motoru je hlučný.

Špatně nasazené rotační sítko. Překontrolujte složení spotřebiče.

Znečištěné rotační sítko.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Očistěte 
vrchní kryt, vysypte nádobu na dužninu 
a očistěte rotační sítko.

Problém Příčina Řešení

Motor nepracuje.

Špatně nebo málo zasunutá 
zástrčka do zásuvky.

Zkontrolujte připojení zástrčky.

Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným 
spotřebičem.

Špatně sestavený vrchní kryt nebo 
přítlačná spona víka.

Překontrolujte složení spotřebiče.

Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným 
servisním střediskem.

CZ
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mísu s odtokem společně s rotačním sítkem

obj. kód 42391469

WASH PROGRAM

Pro usnadnění čištění doporučujeme po ukončení procesu odšťavňování uzavřít protiodto-
kový uzávěr Anti Drip, naplnit nádobu po rysku Wash Program vodou a na cca 3 min spotře-
bič zapnout. Poté uzávěr otevřít a vodu nechat odtéct do připravené nádoby. V případě 
potřeby můžete postup zopakovat. 

Více ve videu na www.my-concept.cz.

Pozn. Pokud na nádobě ryska není, nalijte do nádoby cca 400  ml vody.  
Chybějící ryska není důvodem k reklamaci.

program

www.robotworld.cz
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SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést 
odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. 
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro 
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto 
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního 
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje-
me si právo na jejich změnu.
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