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Gratulujeme 
vám k zakúpeniu vášho nového lisu na citrusové plody CP 8010.
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Váš nový lis na citrusové plody CP 8010 je dokonalým spojením 
elegantného, masívneho vzhľadu a unikátneho, jednoduchého 
ovládania.
Pri vytváraní tohto návodu bolo naším cieľom poskytnúť vám čo 
najviac informácií o výhodách vášho nového lisu na citrusové plody 
CP 8010. Dúfame, že každá stránka tohto návodu na obsluhu vám 
prinesie jedinečné potešenie z novej technológie spracovania 
čerstvých citrusových plodov.

Radi by sme vám poďakovali a popriali…

mnoho skvelých zážitkov s vaším novým lisom na citrusové 
plody.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, ako dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť.
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 

•  Pred uvedením do prevádzky si prečítajte 
všetky pokyny a uložte si ich na prípadné 
ďalšie použitie.

•  Pred použitím celkom odviňte napájací 
kábel.

•  Lis na citrusové plody vždy používajte na 
suchom a rovnom povrchu.

•  Pred použitím odstráňte z lisu všetky 
reklamné štítky/etikety.

•  Pred pripojením ku zdroju energie a 
zapnutím samotného lisu pomocou 
vypínača skontrolujte, že je lis správne 
zostavený. Lis nebude fungovať, ak nebude 
správne zostavený.

•  Ak sa chystáte nechať lis bez dozoru, 
nebudete ho používať, chystáte sa ho 
presunúť alebo demontovať za účelom 
čistenia alebo ho chcete uložiť na jeho 
miesto, vždy ho najprv vypnite vypínačom a 
odpojte od zdroja energie.

•  Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj 
stola alebo pracovnej dosky. Dbajte na to, 
aby sa napájací kábel nedotýkal horúceho 
povrchu alebo aby sa nezamotal.

•  Nestavajte toto zariadenie na horúci 
plynový alebo elektrický sporák ani do 
jeho blízkosti, prípadne do miest, kde by sa 
dotýkalo horúcej rúry.

•  Počas prevádzky nenechávajte zariadenie 
bez dozoru.

•  Pri používaní zariadenia buďte opatrní 
– nedávajte ruky ani prsty do blízkosti 
pohybujúcich sa alebo otáčajúcich sa častí.

•  Ruky ani prsty nedávajte do blízkosti 
mechanizmu lisovacieho ramena vzadu na 
tele lisu, keď rameno zdvíhate.

•  Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho 
používali malé deti alebo nemohúce osoby 
bez zodpovedajúceho dozoru.

•  Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
so zariadením nehrali.

•  Napájací kábel ani telo lisu neukladajte do 
vody ani inej tekutiny.

  Nepoužívajte toto zariadenie na iný účel, 
než na ktorý je určené. Nepoužívajte ho 
v pohybujúcom sa vozidle ani na lodi. 
Nepoužívajte ho vonku.

•  V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití 
elektrických zariadení, odporúčame 
inštaláciu prúdového chrániča (ochranný 
vypínač). Je vhodné nainštalovať do 
elektrického obvodu, ku ktorému je 
zariadenie pripojené, ochranný vypínač 
s kapacitou neprekračujúcou 30 mA 
reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho 
elektrikára.

•  Akákoľvek iná údržba, než je čistenie, by 
mala byť vykonávaná iba autorizovaným 
servisom.

•  Dodržujte presne pokyny pre starostlivosť 
a čistenie.

•  Pravidelne kontrolujte napájací kábel, 
zástrčku a celé zariadenie, či nie sú 
poškodené. Ak by došlo k poškodeniu, 
okamžite zariadenie prestaňte používať 
a odovzdajte ho do najbližšieho 
autorizovaného servisu na preskúmanie, 
opravu alebo výmenu poškodených častí, 
aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej 
situácie.

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM LISOM NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 

Lisovacie rameno 
Patentovaný sklopný mechanizmus zaisťuje 

presný chod prítlaku ovocia a jeho ľahké 
uvoľnenie. Lisovanie a čistenie lisu je rýchlejšie 

a ľahšie.

Kryt
na praktické skladovanie (bez zobrazenia)

2 antikorové fi ltre 
(je možné umývať v umývačke). Antikorový 

fi lter umožňuje, aby šťava cez neho pretekala a 
zároveň zachytáva dužinu a kôstky. Množstvo 

dužiny v šťave môžete upravovať tým, že 
vyberiete buď jemný, alebo hrubší fi lter..

Výkonný motor 
spína sa automaticky, hneď ako zatlačíte na 

lisovací tŕň.

Vypínač (I - zapnutie / 0 - vypnutie)  

Priestor na uloženie napájacieho kábla 
Napájací kábel omotajte okolo základne na 

spodnej strane lisu a jeho voľný koniec upevnite 
do drážky (bez zobrazenia).

Mäkké držadlo  
uľahčuje lisovanie.

Prítlak  
(je možné umývať v umývačke) je 
možné ľahko demontovať a vyčistiť.

Lisovací tŕň z liatej nehrdzavejúcej 
ocele 
(je možné umývať v umývačke) vylisuje 
maximálne množstvo šťavy z citrusových 
plodov všetkých veľkostí.

Nádobka na šťavu 
(je možné umývať v umývačke) 
zachytáva šťavu, ktorá následne vyteká 
z hubice.
Hubica 
s funkcí - anti-drip stop – zamezující 
odkapávání šťávy. Hubici lze celou 
otevřít a vyčistit.

Dvojitý bezpečnostný spínací systém 
Lis NEBUDE z bezpečnostných dôvodov 
fungovať, ak nie je správne zostavený.

OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM LISOM NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 
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ZOSTAVENIE VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z lisu všetky 
obaly a reklamné štítky/etikety. Uistite sa, že je 
zariadenie vypnuté a napájací kábel odpojený 
od zdroja energie.
Umyte nádobku na šťavu, antikorové fi ltre, 
lisovací tŕň a prítlak teplou vodou s kuchynským 
saponátom. Jednotlivé časti potom opláchnite 
v čistej pitnej vode a osušte.

1. krok
Lisovacie rameno zdvihnite a zatlačte dozadu, 
čo najviac to ide.

2. krok
Na hnací hriadeľ na tele lisu nasaďte nádobku 
na šťavu. Skontrolujte, že hubica zapadá do 
polkruhovej drážky umiestnenej vpredu na tele 
lisu.

3. krok
Zvolený antikorový fi lter (jemný alebo hrubý) 
vložte do nádobky na šťavu – šípku, ktorá je 
vyznačená na dne fi ltra, zarovnajte so šípkou 
na nádobke na šťavu. Hrubý fi lter používajte, ak 
chcete v šťave maximálne množstvo vylisovanej 
dužiny, jemný fi lter potom používajte, ak chcete 
množstvo dužiny v šťave znížiť.

ZOSTAVENIE VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 
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4. krok
Lisovací tŕň nasaďte na hnací hriadeľ a ľahko 
pritlačte, aby zapadol na svoje miesto.

5. krok
Na spodnú stranu lisovacieho ramena nasaďte 
prítlak – zrovnajte zúbok umiestnený na vrchnej 
časti prítlaku s otvorom v lisovacom ramene. 
Lisovacie rameno pridržte a pritlačte naň 
prítlak, až zapadne na svoje miesto. Poznámka: 
Prítlak je zaklinovaný a je možné ho nasadiť iba 
jedným spôsobom (tým je zaistené, že sa počas 
používania neotáča).

6. krok
Skontrolujte, že je hubica sklopená smerom 
dole, aby z nej mohla vytekať vylisovaná šťava.

7. krok
Pod hubicu postavte vhodne veľký pohár alebo 
džbánok.
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Použitie
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POUŽITIE VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 

1. krok
Skontrolujte, že je váš lis na citrusové plody 
CP 8010 správne zostavený a že ste pod hubicu 
postavili pohár alebo džbánok.

2. krok
Citrusový plod rozkrojte priečne napoly – toto 
rozkrojenie je vhodnejšie než pozdĺžne, pretože 
vylisujete viac šťavy.

Dôležité: Niektoré citrusové plody, napr. 
citróny a určitý druh mandarínok, majú 
vypuklé špičky, ktoré je vhodnejšie pred 
lisovaním odrezať.

3. krok
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky 
230/240 V a vypínačom zapnite lis. Vypínač 
prepnite do polohy „I“ (zapnuté).

POUŽITIE VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010 
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4. krok
Polovicu citrusového plodu položte rozkrojenou 
stranou na lisovací tŕň a mierne ho pritlačte na 
špičku tŕňa.

5. krok
Uchopte mäkké držadlo a pomaly spúšťajte 
lisovacie rameno, až sa prítlak dotkne šupky 
citrusového plodu. Automaticky sa spustí motor 
a lisovací tŕň sa začne otáčať. Šťava lisovaná 
z citrusového plodu potečie hubicou do pohára, 
dužina a kôstky sa zachytia v antikorovom fi ltri.

6. krok
Lis CP 8010 lisuje veľmi rýchle, takže jednu 
polovicu citrusového plodu vylisujete počas pár 
sekúnd. Motor sa automaticky zastaví, hneď ako 
zdvihnete lisovacie rameno nahor.
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7. krok
Vylisovaný zvyšok citrusového plodu odoberte 
z lisovacieho tŕňa. Z antikorového fi ltra 
odstráňte podľa potreby nadbytočnú dužinu 
a kôstky.
V lisovaní pokračujte opakovaním krokov 4 – 7.

POZNÁMKA:   
Antikorový fi lter vyprázdnite 
hneď ako je plný dužiny a kôstok. 
Filter môžete vyprázdniť predtým, 
než začnete s lisovaním ďalšieho 
citrusového plodu – vypínačom lis 
vypnite (prepnite do polohy „0“) 
a opatrne zložte lisovací tŕň a fi lter. 
Antikorový fi lter a lisovací tŕň pred 
ďalším lisovaním vyčistite a nasaďte 
späť.
Antikorový fi lter sa nesmie preplniť, 
pretože by to mohlo mať vplyv na 
správnych chod lisu a mohlo by dôjsť 
k jeho poškodeniu.
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DEMONTÁŽ VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010

DEMONTÁŽ VÁŠHO LISU NA CITRUSOVÉ PLODY CP 8010

1. krok
Lis vypínačom vypnite (prepnite do polohy „0“) 
a odpojte od zdroja energie.

2. krok
a)   Lisovacie rameno zdvihnite a zatlačte 

dozadu, čo najviac to ide.

b)  Hubicu zavrite tak, že ju zdvihnete nahor.

3. krok
Stlačte lisovacie rameno smerom dole 
a demontujte prítlak stlačením tlačidla 
označeného „EJECT“. Prítlak nechajte spadnúť 
na lisovací tŕň.
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4. krok
Nádobku na šťavu zložte z tela lisu, antikorový 
fi lter, lisovací tŕň a prítlak nechajte v nej. Tŕň 
a fi lter vyberte z nádobky na šťavu nad drezom, 
aby ste si uľahčili čistenie.
Dodržujte odporúčané pokyny na čistenie 
a starostlivosť.

Skladovanie
Pred uložením lisu nasaďte na lisovací tŕň kryt.
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Čistenie
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
•  Pred čistením, demontážou, montážou 

a uložením sa vždy uistite, že je lis 
na citrusové plody CP 8010 vypnutý 
vypínačom a odpojený od zdroja energie.

•  Všetky povrchy a časti, ktoré počas lisovania 
prídu do styku s potravinami, čistite takto:

  1. Základné čistenie – ihneď po každom 
použití opláchnite odoberateľné časti pod 
tečúcou teplou vodou a odstráňte čerstvú 
dužinu. Pred zostavením lisu nechajte 
jednotlivé časti oschnúť.

  2. Dôkladnejšie čistenie – po demontáži 
lisu nechajte umyť všetky demontované 
časti v hornom koši umývačky riadu alebo 
ich umyte v horúcej vode s kuchynským 
saponátom a potom opláchnite v pitnej 
vode. Telo lisu a lisovacie rameno pretrite 
mäkkou vlhkou utierkou. Pred zostavením 
lisu nechajte všetky časti oschnúť.

•  Vyčistený lis na citrusové plody uložte vo 
zvislej polohe na suché a chladné miesto. 
Neukladajte naň žiadne predmety.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

POZNÁMKA:  
Po každom použití ihneď opláchnite 
všetky odoberateľné časti. Zaschnutá 
dužina sa odstraňuje ťažšie a môže 
zanechávať škvrny. Ak sa tak stane, 
pretrite postihnuté časti nezriedeným 
umývacím prostriedkom, opláchnite a 
osušte.

POZNÁMKA:  
Antikorový fi lter ani iné odoberateľné 
časti neukladajte do bielidla.

Nikdy neponárajte telo lisu do vody ani 
inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte 
brúsne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá 
a pod.
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM ĽAHKÉ RIEŠENIE

Lis nefunguje. Nezapli ste ho.

Nespustili ste lisovacie rameno.

Nenasadili ste správne lisovací tŕň alebo prítlak.

Nenasadili ste správne fi lter.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
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TIPY NA LISOVANIE
PODSTATNÉ INFORMÁCIE O LISOVANÍ

Aj keď sú lisované šťavy obvykle pripravované 
predovšetkým s ohľadom na chuť, konzistenciu 
a arómu, ich nespornou prednosťou je prínos 
zdravotný.

95 % nutričných hodnôt čerstvého ovocia 
a zeleniny nájdete v ich šťave. Šťava z čerstvého 
ovocia alebo zeleniny tvorí dôležitú zložku 
dobre vyváženej diéty. Navyše je ľahko 
dostupným zdrojom vitamínov a minerálov. 
Rýchle je vstrebávaná krvným systémom, 
a preto je to najrýchlejší spôsob, ako môže telo 
získať živiny.

Šťava z citrusových plodov je známa svojím 
vysokým obsahom vitamínu C a preventívnymi 
účinkami proti nachladeniu a chrípke.

Čerstvo vylisovanú šťavu by ste mali 
skonzumovať ihneď po jej vylisovaní, aby ste tak 
predišli strate hodnotných vitamínov.

NÁKUP A SKLADOVANIE OVOCIA A ZELENINY

• Na lisovanie používajte vždy čerstvé ovocie.

•  Vyberajte ovocie s pevnou, hladkou šupkou 
bez škvŕn.

• Na lisovanie sú ideálne pomaranče Valencia.

•  Ľahšie sa vám budú lisovať stredne veľké 
grapefruity, citróny a limetky.

•  Ostatné citrusové plody, ako sú mandarínky 
a pomelá (zelené grapefruity), majú malú 
výťažnosť šťavy.

•  Citrusové plody môžete skladovať pri 
izbovej teplote na suchom mieste.

•  Z ovocia skladovaného pri izbovej teplote 
získate viac šťavy.
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Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým 
odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách 
európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických 
a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie 
a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha 
udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia 
s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného 
prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste 
výrobok zakúpili.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 62 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický 
výkon pW.






