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NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉHO ODŠŤAVOVAČE 
 
Výrobok:  Odšťavovač elektrický Weck 
 
Výrobce: Weck 

 
Sme veľmi radi, že ste si vybrali tento výrobok a chceli by sme Vám poďakovať za vašu 
dôveru. Starostlivo dodržujte nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce 
použitie. 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 

•  Uistite sa, že sieťové napätie je totožné s údajmi na typovom štítku. 

•  Pripájajte iba k elektrickej zásuvke. 

•  Prístroj sa počas používania zahreje. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali žiadnych horúcich 
častí spotrebiča a nezakrývajte napájací kábel, ako u ostatných elektrických spotrebičov a ich 
častí. 

•  Umiestnite jednotku na pevnú, rovnú a voľnú plochu, ktorá je odolná voči teplu. Nikdy 
nepokladajte prístroj na horúci povrch alebo blízko otvoreného plameňa. 

•  Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete v prípade, že prístroj nefunguje správne, pred 
čistením a po použití. 
•   Nikdy neponárajte vykurovaciu časť do vody a tiež chráňte napájací kábel pred vlhkosťou. 
Odšťavovač je určený iba pre domáce použitie a nie pre komerčné účely. 
•   Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Ibaže sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ochranu osôb alebo od tejto osoby dostali pokyny, ako 
zariadenie používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so 
zariadením hrať. 
•   V prípade známky poškodenia spotrebiča alebo napájacieho kábla okamžite odpojte 
spotrebič! 
•  Naše elektrické spotrebiče vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Môžu byť 
opravované len odborníkmi. Nevhodné opravy môžu používateľovi spôsobiť značné 
nebezpečenstvo. 
•  Deti si nie sú vedomé poškodenia, ku ktorým môže dôjsť pri prevádzke elektrických 
spotrebičov. Z tohto dôvodu nikdy nenechávajte deti pri obsluhe elektrických spotrebičov 
bez dozoru. 
•  Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 
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Dôležité pokyny pre použitie 
  

•  Pred prvým použitím očistite vnútornú nádobu a nikdy neponárajte elektricky vyhrievanou 
odparovaciu misku do vody! 

•  Vždy pred pripojením odšťavovača k sieti ho naplňte vodou. 

•  Nepreplňujte nádobu na vodu, naplňte ju iba po značku "max" (cca 3,5 litra). Pri preplnení 
môže dôjsť k vytečeniu horúcej vody. Upozornenie: Nebezpečenstvo obarenia z unikajúcej 
pary. 

•  V prípade, že sa odparí všetka tekutina, vypnite spotrebič, aby nedošlo k jeho prehriatiu. 
Pred opätovným naplnením vodou nechajte odšťavovač riadne vychladnúť, inak hrozí 
nebezpečenstvo oparenia náhlym vytvorením pary, navyše by mohlo dôjsť k poškodeniu 
povrchu hrnca. Upozornenie: Počas prevádzky sa prístroj zahreje, preto sa ho dotýkajte len 
na izolovaných rukovätiach a neprenášajte ho počas prevádzky ani chladnutia. 

•  Pred naplnením, vyprázdnením a čistením zariadenia vždy odpojte od elektrickej siete. 

•  Elektrický odšťavovač je samostatný spotrebič a nesmie byť používaný na vonkajších 
zdrojoch tepla, ako sú napríklad varné dosky pracujúci s elektrinou, plynom alebo uhlím. 

 

Návod na použitie 
 

•  Naplňte odparovacú nádobu (1) odšťavovača cca. 3,5 litra vody, tj. až po značku "max". 

•  Uistite sa, že počas prevádzky neklesne minimálna hladina vody pod stred ohrievacieho 
prvku, pretože inak dôjde k spusteniu ochrany proti prehriatiu a spotrebič sa vypne. 

•  Pred každým novým procesom výroby šťavy, znovu naplňte odparovaciu misku vodou. 

•  Umiestnite nádobu na šťavy (4) tak, aby výstupná hadička (3) smerovala na prednú stranu. 
To umožňuje dokonca aj plnenie vysokých fliaš. 

•  Potom umiestnite nádobku na ovocie (5) do nádoby na šťavu, naplňte ovocím alebo 
bylinkami připravenýma na extrakciu a uzavrite vekom (6). 

•  Nádoba na ovocie môže byť naplnená len do ¾ ovocím, nezávisle na hmotnosti ovocia. 

•  eraz zapojte kábel do zásuvky a proces extrakcie šťavy môžete spustiť. 

•  Po určitej dobe ohrevu sa začne extrahovať šťava. 

•  Steny aj spodná časť nádoby na ovocie sú perforované tak, aby para mohla preniknúť bez 
prekážok zo všetkých strán. V tomto procese je uvoľňovaná šťava z ovocia, zeleniny alebo 
byliniek a prekvapkáva dierovanou nádobou na ovocie a zhromažďuje sa v zberači šťavy (4). 

•  Odtiaľ možno šťavou ľahko plniť fľaše pomocou výtokové hadičky a svorky (2). 
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Príprava ovocia 
 
•  Zrelé ovocie prináša viac šťavy a intenzívnejšiu vôňu. 
•  Dôkladne umyte a osušte ovocie. 
•  Přidejte cukor podľa požiadaviek receptu do nádoby na ovocie pred extrakciou. Pokiaľ ide 
o ovocné šťavy, ktoré budú následne spracované na želé, nemali by byť pridávané žiadne 
cukry počas extrakčného procesu. Ovocné šťavy z nezrelého ovocia vyžadujú viac cukru. 
Použite nasledujúce pravidlá: 100 až 150 g cukru na 1 kg sladkého ovocia, 200 až 250 g cukru 
na 1 kg kyslého ovocia. 
 

Príprava fliaš 
 

•   Dôkladne vyčistite fľaštičky a opláchnite ich čistou, horúcou vodou. 
•   Před naplnením môžu byť fľaše tiež predhriate v horúcej vode alebo v rúre pri teplote 75 ° 
C. 
•   Vyvarte potrebné korkové alebo gumové uzávery a nechajte ich v blízkosti vody, dokiaľ 
nebudú fľaše pripravené na utesnenie. 
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Plněnie fliaš 
 
•   Po cca. 30 až 60 minútach odšťavovania (podľa receptúry) je proces dokončený 
•   Šťáva musí byť ihneď umiestnená do pripravených fliaš, pretože zostane úplne bez 
zárodkov baktérií len tak dlho, kým má teplotu 750 ° C. 
•   Vložte výstupnú hadičku do hrdla fľaše a otvorte svorku, aby ste naplnili fľašu ovocnou 
šťavou. 
•   Svorka by mala zostať otvorená, pokiaľ nebude fľaša úplne naplnená. Pena, ktorá môže 
vzniknúť pri plnení fliaš môže pretekať. 
•   Po plniacim procesu fľaše utesnite a nechajte ich vychladnúť vo zvislej polohe na mieste 
chránenom pred prievanom. 
•   Poté môžu byť fľaše označené a uložené v chladnej miestnosti vo zvislej polohe. 
 
 
 

Dalšie pokyny 
 
•   Dierovaná nádoba na ovocie môže mierne zmeniť farbu vďaka kyselinám z extrahovaného 
ovocia. To neznamená nižšiu kvalitu alebo vadu odšťavovača. 
•  Povrch nádoby na ovocie je hladký a tak sa ľahko čistí. Je však nutné vyhnúť sa použitiu 
umývacieho prášku, lebo inak bude povrch drsný a budú sa na ňom usadzovať nečistoty. 
 
 

Údržba 
 
•  Nikdy neponárajte spotrebič do vody. 
•  Vždy vytiahnite sieťový kábel pred čistením, potom očistite vnútro a vonkajšej strany 
spotrebiča vlhkou handričkou. 
•  Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom je vyvarte v čistej vode. 
•  Nepoužívejte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívnu stranu hubky ani brúsne 
čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
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Priemerná doba odšťavovania 
 
Jablká, zralé / nezralé………………………………………………………………… 60 min. 
Hrušky, zralé /  nezralé ……………………………………………………………… 60 min. 
Černice ……………………………………………………………………………………… 30 min. 
Jahody……………………………………………………………………………………….. 30 min. 
Čučoriedky………………………………….……………………………………………… 45 min. 
Maliny………………………………………………………………………………………… 30 min. 
Bezinky………………………………………………………………………………………. 30 min. 
Červené ríbezle…………………………………………………………………………… 45 min. 
Čierne ríbezle …………………………………………………………….………………. 45 min. 
Broskyne……………………………………………………………….……………………. 50 min. 
Slivky..…………………………………………………………………….………………….. 50 min. 
Brusnice……………………………………………………………………….……………… 50 min. 
Tekvica, zralá / nezralá………………………………………………………………… 60 min. 
Rebarbora………………………………………………………………………..………….. 60 min. 
Višne……………………………………………………………………………….………….. 45 min. 
Čerešne……………………………………… ……………………………………….……… 45 min. 
Egreše, zralý / nezralý ……………………………………………………….………… 45 min. 
Hrozno…………………………………………………………………………….……………45 min. 
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