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sk   Návod na použitie

Otvárač  
na konzervy



Vážení zákazníci!

Plne automatický a komfortný! Jednoducho ho položte na viečko 
konzervy, pustite ho, stlačte tlačidlo – elektrický otvárač na  
konzervy sa otočí o 360° po okraji konzervy a otvorí ju bez  
akýchkoľvek vašich zásahov. 

Želáme vám veľa úspechov s vaším novým otváračom na konzervy.

Váš tím Tchibo
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K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený  
bezpečnostnými prvkami.  
Napriek tomu si pozorne prečí-
tajte bezpečnostné upozornenia 

a výrobok používajte iba podľa 
opisu v tomto návode, aby nedo-
patrením nedošlo k poraneniam 
alebo škodám. 
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Uschovajte si tento návod na  
neskoršie použitie. Ak výrobok 
postúpite inej osobe, musíte jej 
odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:

Tento symbol varuje  
pred nebezpečenstvom 
poranenia.

Takto sú označené 
doplňujúce informácie.

Signálne slovo NEBEZPEČEN-
STVO varuje pred možnými ťaž-
kými poraneniami a ohrozením 
života.

Signálne slovo VAROVANIE  
varuje pred poraneniami a zá-
važnými vecnými škodami.

Signálne slovo POZOR varuje 
pred ľahkými poraneniami alebo 
poškodeniami.
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Bezpečnostné upozornenia 

Účel použitia

Elektrický otvárač na konzervy je 
určený na automatické otváranie 
bežných konzerv. Nie je vhodný 
na otváranie konzerv s atypic-
kým tvarom alebo s priemerom 
< 67 mm.

Elektrický otvárač na konzervy je 
navrhnutý pre bežné množstvá 
v domácnosti a nie je určený na 
komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 
a osoby s obmedzenou schop-
nosťou obsluhovať prístroje

• Tento prístroj nesmú použí-
vať deti ani osoby, ktoré ho 
v dôsledku svojich fyzických, 
zmyslových alebo duševných 
schopností či nedostatočných 
skúseností alebo neznalostí nie 
sú schopné bezpečne používať. 
Majte deti pod dohľadom, aby 
ste zabezpečili, že sa s prístro-
jom nebudú hrať.
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• Prehltnutie batérií môže byť ži-
votunebezpečné. Pri prehltnutí 
batérie môže v priebehu 2 hodín 
dôjsť k vážnemu vnútornému 
poleptaniu a usmrteniu. Nielen 
nové, ale aj vybité batérie a vý-
robok preto uschovávajte mimo 
dosahu detí. Ak sa domnievate, 
že mohlo dôjsť k prehltnutiu 
batérie alebo sa mohla dostať 
do tela iným spôsobom, ihneď 
vyhľadajte lekársku pomoc.

• Zabráňte prístupu detí k obalo-
vému materiálu.  

Okrem iného hrozí nebezpečen-
stvo udusenia! 

VAROVANIE pred reznými 
poraneniami

• Po vložení batérií môže pri 
pôsobení tlaku na tlačidlo na 
rozpoznanie konzervy dôjsť  
k zapnutiu motora.

• Odrezané viečko a konzervu 
nechytajte priamo za odrezané 
okraje.

• Nikdy sa nepokúšajte  
o svojpomocnú výmenu noža. 
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• Pri uvoľňovaní odrezaného 
viečka z otvárača na konzervy 
postupujte opatrne! Viečko sa 
pri pôsobení tlaku začne otáčať.  
Vždy počkajte na zastavenie 
motora. 

• Buďte opatrní pri čistení noža! 
Je veľmi ostrý. Pred čistením 
noža vyberte batérie z otvá-
rača.

VAROVANIE pred poraneniami 
z inej príčiny

• Nebezpečenstvo výbuchu! 
Batérie sa nesmú dobíjať, ro-
zoberať, hádzať do ohňa alebo 
skratovať. 

• Nebezpečenstvo výbuchu!  
Týmto otváračom otvárajte  
iba konzervy s potravinami.  
Neotvárajte konzervy pod  
tlakom, napr. spreje alebo  
konzervy obsahujúce horľavé 
kvapaliny.
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• Varovanie pred ujmou na zdraví 
pri nedostatočnej hygiene! Po 
každom použití zaistite dôklad-
né vyčistenie otvárača. Otvárač 
však nikdy neponárajte do vody.

• Na výrobku nevykonávajte 
žiadne zmeny. Opravy prístroja 
zverte len špecializovanej opra-
vovni. Neodborné opravy môžu 
vážne ohroziť používateľa.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, 
zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami a sliznicami.  
 

Postihnuté miesta prípadne 
opláchnite vodou a okamžite 
vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

• Prístroj je dimenzovaný na krát-
kodobú prevádzku. Spúšťajte ho 
na max. 1 minútu. Následne ho 
nechajte chladnúť asi 10 minút.

• Chráňte batérie pred nadmer-
ným teplom.  
Vyberte batérie z výrobku po 
ich vybití alebo pred dlhším ne-
používaním výrobku.  
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Takto zabránite škodám, ktoré 
môžu vzniknúť pri vytečení 
batérií.

• Vždy vymieňajte všetky baté-
rie. Nekombinujte staré a nové 
batérie, rôzne typy a značky 
batérií alebo batérie s rôznou 
kapacitou.

• Pred vložením vyčistite v prí-
pade potreby kontakty batérií 
a prístroja. Nebezpečenstvo 
prehriatia!

• Pri výmene batérií dbajte na 
správnu polaritu (+/–).

• Prístroj nikdy neponárajte do 
vody. Nepoužívajte prístroj po 
páde do vody, resp. po inom 
prieniku vody doň. Prístroj nie 
je vhodný na umývanie v umý-
vačke riadu.
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Technické údaje

Model:       390 695

Batérie:       2x LR6 (AA)/1,5V 

Výkon:       3 W

Teplota prostredia:    +10 až +40 °C

Vhodné veľkosti konzerv:  = Ø 67 až 153 mm 
Max. veľkosť konzervy  
otvoriteľná jedným chodom:  = Ø 85 mm 

Made exclusively for:   Tchibo GmbH, Überseering 18, 
        22297 Hamburg, Germany 
        www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo  
na technické a optické zmeny na výrobku.
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Prehľad (obsah balenia)

spúšťacie 
tlačidlo

predný kryt

vodiace  
koliesko

magnet

reverzačné tlačidlo

kryt priehradky  
na batérie

priehradka  
na batérie

tlačidlo na rozpoznanie  
konzervy

nôž
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Vloženie / výmena batérií

2.
1.

1.

1.  Stlačte oba spodné konce krytu 
priehradky na batérie a potiahnite  
ho mierne dozadu. 

 

2.  Kryt vyklopte nahor.
3.  Príp. vyberte vybité batérie a založte 

nové podľa obrázku.  
Dbajte na správnu polaritu (+/–). 
 

4.  Zasuňte kryt priehradky na batérie do pôvodnej polohy.  
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.
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Kým je kryt priečinka na batérie zložený,  
prístroj sa nespustí.

VAROVANIE pred reznými poraneniami 

• Počas otvárania nikdy nesiahajte na konzervu alebo na viečko.

• Odrezané viečko a konzervu nechytajte priamo za odrezané  
okraje.

• Pri uvoľňovaní odrezaného viečka z otvárača na konzervy  
postupujte opatrne! Viečko sa pri pôsobení tlaku začne otáčať. 
Vždy počkajte na zastavenie motora.
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POZOR – Vecné škody

• Otvárač nie je vhodný na otváranie konzerv s atypickým tvarom 
alebo s priemerom < 67mm.

Môžete otvárať konzervy s priemerom cca 67 až 153 mm.

1. Položte konzervu na vodorovnú, rovnú plochu. 
  Konzervy s etiketou príp. otočte hore nohami na otváranie strany 

konzervy bez etikety.

2.  Uložte otvárač na viečko konzervy.  
Hrana prednej časti otvárača musí  
dosadať na okraj konzervy.  
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3.  Stlačte spúšťacie tlačidlo na cca 1 sekundu. Uvoľnite ho po spus-
tení otvárača na konzervy. Nedržte ho! 
Nôž a vodiace koliesko sa prispôsobia okraju konzervy a zachytia 
ho. 
Otvárač na konzervy sa otáča okolo okraja konzervy a zarezáva 
sa do konzervy pod jej okrajom. 

 Automatika vypínania otvárača na konzervy je nastavená  
na priemer konzervy 85 mm, t.z. že otvárač na konzervy sa  
po určenom čase automaticky vypne. 
Ak je priemer konzervy väčší a konzerva ešte nie je úplne  
otvorená, otvárač sa znovu zapne. Ak je priemer konzervy 
menší, otvárač sa posunie o kúsok ďalej, aj keď je konzerva  
otvorená.  
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4.  Po úplnom odrezaní viečka a vypnutí 
otvárača na konzervy otvárač odstráň-
te z konzervy. Viečko zostane prichyte-
né na magnetoch osadených do otvára-
ča na konzervy.

5.  Uvoľnite viečko z otvárača na konzervy 
bez pôsobenia tlaku na viečko.

 Ak sa otvárač počas otvárania  
konzervy zastaví a nedá sa znovu 
spustiť, prečítajte si upozornenia  
v kapitole „Poruchy / pomoc“.
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Poruchy / pomoc

Ak sa otvárač zasekne na konzerve, alebo nereže ďalej:  

• Batérie sú príliš slabé. 
 Podržte reverzačné tlačidlo na zadnej 
strane otvárača stlačené, kým sa mo-
tor znovu nezastaví. Dôjde k prepnutiu 
smeru otáčania noža a vodiaceho ko-
lieska a tým k uvoľneniu konzervy. 
Vložte nové batérie.

• Batérie sú vybité, reverzačné tlačidlo nefunguje. 
Opatrne otvorte kryt priehradky na batérie (pozri kapitolu  
„Vloženie / výmena batérií“). Vložte nové batérie.  
Pozor! Otvárač na konzervy sa spustí okamžite!
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• Nevhodný tvar konzervy. 
Uvoľnite konzervu podľa predchádzajúceho popisu. Na otváranie 
konzerv s atypickým tvarom, príliš malým priemerom alebo konzerv 
bez okraja použite bežný otvárač na konzervy.

Čistenie

VAROVANIE pred reznými poraneniami 

• Buďte opatrní pri čistení noža! Je veľmi ostrý. Pred čistením noža 
vyberte batérie z prístroja.



19

POZOR – Vecné škody

• Prístroj nikdy neponárajte do vody. Nepoužívajte prístroj po páde 
do vody, resp. po inom prieniku vody doň. 

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostried-
ky, resp. tvrdé kefy atď. 

 Kým je kryt priehradky na batérie zložený,  
prístroj sa nespustí.
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1.   Otvorte kryt priehradky  
na batérie (pozri kapitolu 
„Vloženie / výmena baté-
rií“) a vyberte batérie.

 Predný kryt sa dá 
odstrániť až po otvorení 
krytu priehradky na 
batérie.
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2.  Odsuňte predný kryt zatlačením  
palcami v spodnej časti proti krytu.

3.  Opatrne poutierajte otvárač vlhkou 
handrou.

4.  Pred opätovným poskladaním utrite 
otvárač suchou handrou dosucha.

5.  Najskôr nasaďte predný kryt, následne 
kryt priehradky na batérie.
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané ba-
térie boli vyrobené z hodnotných 
materiálov, ktoré sa dajú recyklo-
vať.  
Tým sa znižuje množstvo odpadu 
a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel 
separovaného zberu. Využite na 
to miestne možnosti na zber pa-
piera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú ozna-
čené týmto symbolom 
sa nesmú likvidovať spo-
lu s domovým odpadom! 

Máte zákonnú povinnosť likvido-
vať staré prístroje oddelene od 
domového odpadu. Informácie 
o zberných dvoroch, ktoré odo-
berajú staré prístroje bezplatne, 
vám poskytne obecná alebo 
mestská správa.
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Batérie a akumulátory 
nepatria do domového 
odpadu! 

Máte zákonnú povinnosť odo-
vzdať vybité batérie a akumulá-
tory v zbernom dvore vašej 
obecnej alebo mestskej správy 
alebo v špecializovanej predajni, 
ktorá predáva batérie.
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Číslo výrobku: 390 695


