
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
-  Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štít-

ku vašeho přístroje v souladu se zdrojem  
elektrického proudu. Zásuvka, do které bude pří-
stroj zapojován, musí být uzemněna. 

-  Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo 
mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!

-  Nepoužívejte tento přístroj pro jiné účely, než pro 
které je určen.

-   Neponořujte základnu s motorem a el. pří-
vod do vody. Chraňte tyto části před vlhkem  
a mokrem.

-  Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
-  Chraňte přístroj před působením přímého sluneční-

ho záření.
-  Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte a vy-

táhněte kabel z el. sítě.
-  Vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky před jeho 

čištěním a manipulací s částmi přístroje!
    Při vytahování zástrčky ze zásuvky nepoužívejte ná-

silí a mějte suché ruce.
- Nikdy nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru.
-  Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdyna něj nic 

nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. ka-
bel. 

- El. kabel nesmí vést přes ostré hrany.
-  Neumísťujte přístroj s el. kabelem v blízkosti hor-

kých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.). 
-  Pokud je el. kabel přístroje poškozen, nepoužívejte 

přístroj.
-  Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte ta-

hem za kabel.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
-  Před vložením brambor dovnitř přístroje se ujistěte, 

že spínač přístroje je v pozici vypnuto.
-  Max. zatížení přístroje je 1 kilogram. Max. doba 

nepřetržitého zapnutí přístroje jsou 4 minuty. Ne-
překračujte uvedené max. zatížení ani dobu ne-
přetržitého zapnutí přístroje. Před dalším zapnutím 
přístroje vyčkejte minimálně 4 minuty.

-  Plát struhadla je velmi ostrý. Dbejte zvýšené opatr-
nosti při mytí vnitřního povrchu.

- Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách.
- Přístroj je určen pro domácí použití.
-  Nikdy neotevírejte víko mísy, pokud je přístroj za-

pnutý.
- Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.
- Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebez-
pečí udušení.
- VŽDY UDRŽUJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ, 
A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘÍSTROJ VYPNUTÝ!
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(1) VÍKO MÍSY
(2) PLÁT STRUHADLA
(3) MÍSA
(4) PŘEVODOVÝ KOLÍK
(5) ZÁKLADNA S MOTOREM
(6) SPÍNAČ (POZICE ZAPNUTO I, POZICE VYPNUTO 0)
(7) GUMOVÁ PODLOŽKA
(8) PROSTOR PRO UCHOVÁNÍ EL. KABELU
(9) KOŠÍK NA ODSTŘEDĚNÍ PŘEBYTEČNÉ VODY

Instrukce před použitím
Před prvním použitím umyjte mísu a plát struhadla 
v  teplé vodě a vysušte. 
Před každým použitím otevřete prostor pro usklad-
nění el. kabelu a odmotejte el. kabel. Ujistěte se, že 
plocha, na kterou chcete umístit přístroj je hladká čis-
tá a suchá. Poté stabilizujte přístroj tak, že jej položíte 
a svrchu na něj opatrně zatlačíte. Zabráníte tak po-
hybu přístroje během zapnutí. Před zapojením do el. 
zásuvky se ujistěte, že spínač v poloze vypnuto.

Použití
1.  Ujistěte se, že přístroj je vypnutý (tedy pozi-

ce spínače je 0). Ujistěte se, že všechny části  
(základna s motorem, mísa, plát struhadla) jsou 
řádně složeny, jinak nebude přístroj fungovat.

2.  Nalijte do mísy vodu tak, aby byla její hladina záro-
veň s vyznačenou ryskou, která je na vnitřní straně 
mísy. (cca 320 ml) Vložte do mísy dostatečné množ-
ství brambor (max. 1kg). Řádně uzavřete víko mísy.

3. Zapněte spínač přístroje (tedy pozice spínače je I). 
4.  Brambory budou oškrábány do cca 2 minut (pokud 

mají brambory nepravidelnější tvar, bude potřeb-
ná doba k oškrábání brambor delší). Nenechávejte 
přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 4 minuty. Skrz 
průhlednou poklici můžete sledovat stav oškrábání 
brambor.

5.  Až budou brambory oškrábány, vypněte přístroj 
pomocí spínače a odpojte el. kabel z el. zásuvky.
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STROJ NA ŠKRÁBÁNÍ BRAMBOR
NÁVOD K POUŽITÍ Model: P01

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.



6. Mísu, plát struhadla a víko odejměte ze základny 
a umyjte pod proudem teplé vody.

Funkce odstředění přebytečné vody  
z brambor.
1. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý (pozice spínače 

je 0) 2.Po oškrábání přesypte brambory do koše 
na odstředění a  koš nasaďte namísto plátu struha-
dla. 3.Řádně uzavřete víko mísy a zapněte spínač 
přístroje (pozice spínače I). Skrz průhlednou poklici 
můžete sledovat průběh odstředění. 4. Po odstře-
dění přístroj vypněte a odpojte kabel. Nenechávej-
te přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 4 min. 

Čištění a údržba 
1.  Před čištěním a údržbou vždy vypněte přístroj 

a odpojte el. kabel přístroje z el. sítě. 
2.  Mísu, plát struhadla, víko a koš na odstředění (po-

kud byl použit) umyjte po každém použití. Tyto díly 
umyjte pod proudem teplé vody. 

3.  Nepoužívejte žádné čistící chemické prostředky. 
Čistěte pouze vodou.

4.  Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní mycí pro-
středky či drátěnky. 

5. Díly po umytí řádně utřete.

Technické údaje
Napětí: 230V~50Hz
Příkon: 85W
Max. doba nepřetržitého provozu: 4 minuty
Doporučená doba vypnutí přístroje před následují-
cím zapnutím: 4 minuty 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správ-
né likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírod-
ní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních ne-
gativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace od-
padů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřa-
du nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale ode-
vzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití vý-
robku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návo-
du k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uve-
denými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku 

v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebeni)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím 
apod.)

-  na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo po-
užitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, pře-
tížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních 
dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů 
nebo na použití originálního adaptéru k jinému vý-
robku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompati-
bilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řád-
ně zabezpečeny proti mechanickému poškoze-
ni při přepravě nese riziko případné škody vý-
hradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použiti a neručí za mož-
né tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit  
od skutečnosti v závislosti na modelu.
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