
Uživatelská příručka pro odšťavňovač 

Před použitím si prosím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji. 

Název a specifikace produktu 

VITAMER (Odnímatelný odšťavňovač) 

• Model produktu: VIT-005 

• Objem láhve: 350 ml 

• Kapacita baterie: 2000 mAh 

• Jmenovitý výkon: 65 W 

• Vstupní napětí: 5 V 

• Jmenovité napětí: 3,7 V 

• Doba nabíjení: 3-4 hod. 

• Materiál čepele: Nerezová ocel 304 / SUS304 

• Materiál láhve: ABS + silikagel + tritan 

• Parametry produktu: 78,2 x 78,2 x 234 mm 

• Váha produktu: 438 g 

• Obsah balení: odšťavňovač, návod k použití, nabíjecí kabel 

 

Jak používat 

Příprava před použitím 

1. Odšroubujte víčko: jednou rukou držíte tělo, druhou rukou otočte víčko. 

2. Smíchejte zeleninu nebo ovoce s vodou nebo jiným nápojem a vložte do odšťavňovače. 

3. Zakryjte víčko a utáhněte, aby nedošlo k úniku obsahu. 

4. Ujistěte se, že je láhev připevněná k základně a poté použijte. 

 

Jak funguje odšťavňovač 

1. Držte tělo v jedné ruce a druhou rukou dlouze zmáčkněte tlačítko. 

2. Pokud by pod čepelí byly větší přísady, podržte tělo mixéru a jemně protřepejte. 

3. Stiskněte tlačítko a mixujte 45 vteřin. Pokud potřebujete obsah více rozmixovat, stiskněte znovu. 

4. Po dokončení odšťavňování mixér otevřete a nápoj vypijte. 

 

Způsob čištění odšťavňovače 

1. Naplňte láhev do poloviny vodou, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF několik vteřin a mixujte po dobu 20 

sekund. Čepel se očistí. 

2. Kromě jiného lze plastovou láhev umýt vodou. 

 

Způsob nabíjení odšťavňovače 

1. Pomocí nabíječky připojte hlavní rozhraní, které je na spodní straně základny. Zařízení je kompatibilní také 

s nabíječkou mobilního telefonu. 

2. Pokud bude světlo svítit bílou barvou, dokončete nabíjení. 

 

  



Upozornění 

1. Nerozebírejte plastovou láhev a hostitelské zařízení ani neotvírejte láhev, když odšťavňovač pracuje. Mohlo 

by to způsobit poruchu produktu nebo fyzické zranění. 

2. Čepele z nerezové oceli jsou ostré. Používejte prosím opatrně. Při vyjímání nožů, čištění a mytí buďte 

opatrní. 

3. Chraňte hostitelské zařízení před vodou nebo jinými tekutinami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

4. Nerozdělujte produkt, dokud se nepřestanete pohybovat motor a nože. 

5. Nepoužívejte produkt nepřetržitě po dlouhou dobu, abyste zabránili znehodnocení výkonu nebo jiným 

neobvyklým událostem. 

6. Nemačkejte tlačítko ON / OFF, pokud jsou plastová láhev a hostitelské zařízení odděleny. Pokud 

bezpečnostní zařízení nefunguje správně, je to extrémně nebezpečné. 

7. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

8. Nezapínejte mixér, pokud je láhev prázdná, mohlo by to způsobit přehřátí motoru. 

9. Nevkládejte plastovou láhev a víko do horké vody o teplotě více než 70 °C, aby nedošlo k teplotnímu zkřivení. 

10. Produkt nerozebírejte, ani neopravujte, mohlo by dojít k jeho poruše nebo dokonce explozi, požáru, úrazu 

elektrickým proudem atd. 

11. Chraňte produkt před přímým světlem, mikrovlnnou troubou, elektrickým ohřívačem a jinými topnými 

zařízeními, aby nedošlo ke zkreslení nebo změně barvy. 

12. Výrobek nemyjte banánovým olejem, benzínem, cídícím práškem nebo jinými žíravými kapalinami, jinak by 

mohlo dojít k poškození povrchu výrobku. 

 

Čištění a údržba 

1. Před čištěním se prosím ujistěte, že se kotouč zastavil. 

2. K čištění výrobku nepoužívejte ocelové kuličky, abrazivní čisticí prostředky nebo žíravé kapaliny (jako je 

benzín nebo aceton). 

3. Hlavní jednotku rychle opláchněte kohoutkem a poté včas otřete. Nenamáčejte ji do vody nebo jiných 

tekutin, aby nedošlo k poškození dílů. 

4. Umyjte vnitřek láhve a části, které jsou v kontaktu s potravinami, opláchněte vodou a včas osušte. 

5. Rychlé čištění: přidejte do láhve vhodné množství čisté vody, utáhněte, mixér zapněte tlačítkem pro zapnutí 

a nechte pracovat 20 vteřin. 

6. Při skladování se ujistěte, že je produkt čistý, suchý a umístěn v suchém prostředí, chraňte před přímým 

slunečním zářením. 

 

Způsob nabíjení 

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. 

1. Kontrolka LED svítí červeně, když se nabíjí, bílá znamená dokončení nabíjení. 

2. Když je baterie plně nabitá, stiskněte tlačítko, kontrolka bude svítit bíle a zařízení bude fungovat. 

3. Pokud je baterie téměř vybitá, kontrolka bude neustále měnit barvu mezi červenou a modrou. 

4. Jakmile bude baterie zcela vybitá, odšťavňovač nebude vůbec fungovat. 

5. Klidový režim: po zastavení se zařízení po 15 vteřinách přepne do klidového režimu. 

6. Používejte po dokončení nabíjení. 

 

Varování: Nenechávejte produkt na volnoběh s prázdným obsahem v láhvi. 

 

Porucha a diagnostika 



Události Omezení Řešení 

Produkt se nespustí • pokud se používá nepřetržitě 
po dlouhou dobu 
• pokud je čepel zaseknutá 
ovocem 
• pokud je plastová láhev 
oddělena od hostitelského 
zařízení 
• pokud se baterie vybije 

• počkejte, až motor vychladne 
• odstraňte přilepené ovoce 
• ujistěte se, že plastová láhev a 
hostitelské zařízení jsou plně 
nastaveny 
• použijte po úplném nabití 

Složky potravin nelze míchat • pokud je jídla příliš mnoho 
nebo je jídla příliš málo 
• pokud jsou nakrájené kostky 
příliš velké 
• pokud jídlo obsahuje příliš 
málo tekutiny 

• přidejte správné množství jídla 
a nakrájejte na menší kostky 
• přidejte trochu vody nebo 
mléka 

Je cítit spálenina • pokud se používá nepřetržitě 
po delší dobu 

• odšťavňovač nebo vysoký 
výkon může v důsledku tření 
generovat určitý zápach. 
Nebojte se, nejde o poruchu 
produktu 

Červené a bílé světlo střídavě 
bliká a motor nebude fungovat 

• pokud je aktivováno 
bezpečnostní zařízení 
• pokud se baterie vybije 

• znovu zkontrolujte nebo 
resetujte plastovou láhev a 
hostitelské zařízení 
• nabijte zařízení 

Červené světlo bliká a motor 
nefunguje 

• pokud je zařízení přetíženo 
(upozornění na chybný provoz) 

• urovnejte jídlo v láhvi a 
restartujte zařízení 

 


