Návod na použitie
LIS NA OVOCIE
Model: FP06, FP12, FP18, FP30

Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte návod na použitie.
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Výrobca a dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny technických parametrov bez predošlého upozornenia z dôvodu
neustáleho vylepšovania výrobku.

1.

Použitie

Toto zariadenie sa využíva na výrobu šťavy a muštov z plodov ovocia. UPOZORNENIE: Netlačte kým nie je ovocie
rozdrvené. Používajte tlačiacu handru (možné príslušenstvo!), aby lisované plody neboli vytlačené z lisovacieho
koša.

2.

Technické parametre

Model

FP6

FP12

FP18

FP30

Ovládanie

Tlak skrutkou

Tlak skrutkou

Tlak skrutkou

Tlak skrutkou

Materiál klietky

Červený
americký dub

Červený americký
dub

Červený
americký dub

Červený
americký dub

Objem (l)

6

12

18

30

Rozmer

Ø 275 x 560 mm

Ø 370 x 600 mm

Ø 370 x700 mm

Ø370 x 1050 mm

Váha cca.

7.5kg

12kg

13.5kg

21kg
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Popis dielov

Stojan a zberná misa
Lisovací kôš
Drevená doska
Vrchná priečka
Prítlačná doska
Skrutka
Ojnica
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4. Bezpečnostné pokyny
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6.

Pred lisovaním upevnite nohy na podlahu.
Počas lisovania nesiahajte rukou do lisu.
Nepredlžujte ojnicu.
Dôležité upozornenie: Pevne upevnite lis k podlahe a zabezpečte proti skĺznutiu a nakláňaniu.
Udržujte pracovný priestor v čistote. Nebezpečenstvo pošmyknutia!

Lisovanie
Oviňte klietku s lisovacou handrou (môže byť získané ako príslušenstvo).
Naplňte lis s drveným ovocím a dávajte pozor na ovocie obklopené handrou.
Priložte prítlačnú dosku na vyplnený lis.
Priložte vrchnú priečku na prítlačnú dosku, prídavné priečky môžu byť získané ako príslušenstvo.
Rukou utiahnite skrutku.
Vložte hnaciu tyč do otvoru matice.
Pevne utiahnite maticu tak, aby ste mohli začať s lisovaním.
Ak sa dostane lisovacie vreteno až ku klietke a je potrebné zvýšiť tlak, uvoľnite skrutku a doplňte klietku
s ovocím, alebo použitie drevené priečky.

Údržba

Po ukončení práce očistite lis opláchnutím s horúcou vodou. Uložte zariadenie do suchého a dobre vetraného miesta,
aby dobre preschla klietka lisu.
Po dlhšom nepoužívaní je potrebné namazať ložiská a kovové povrchy s jedlým olejom.

7.

Schéma náhradných dielov

8. Zoznam náhradných dielov
Číslo dielu

Popis

Č.

52224-010000

Stojan a zberná misa

1

52202-020001
52202-020002
4 x 12
52202-000002
52202-000003
52224-000004
52224-000005
52202-000006
52203-000007

Lisovací kôš
Oceľový kruh
Drevená skrutka
½ Drevená doska
Priečka
Prítlačná doska
Montážna doska
Matica
Ojnica

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

............................

Dátum vyskladnenia:

............................

pečiatka dovozcu

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:
Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.
V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri
uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri
odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:
prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji
Dovozca:
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01
Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:
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VYHLÁSENIE O ZHODE
Vyhlásenie o zhode vydáva:
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská republika
IČO : 45612250
ako dovozca výrobku
Názov:
Typ:
Krajina pôvodu:

Lis na ovocie
FP6, FP12, FP18, FP30, FP36, FP72, CFP6, CFP12, CFP18, SCFP9, SCFP14
PRC

Popis a funkcia výrobku:
Výrobok je určený na vytláčanie šťavy z dopredu pripraveného ovocia.
Dovozca vyhlasuje, že

A.

Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená
zhoda všetkých výrobkov
uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami
technických predpisov uvedených v bode B.

B.

Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných
nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch.

C.

Posúdenie zhody bolo vykonané:

a)

§ 12 ods. 3 písm. a Zákona č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody b)

vlády SR č.391/99 Z.z.
Certifikát č. SHG20110527602-1
D.

Pri posudzovaní zhody boli použité: Technické normy:
EC 1935/2004

zodpovedná osoba: Ing. Slavomír Čižmár
Vypracované: 14.3.2014
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Nariadenia

