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sk   Návod na použitie 



Vážení zákazníci!

S vaším novým lisom na kvety a listy si môžete zachovať  
a po celý rok obdivovať drobné kvety a pestrofarebné listy. 

Vylisované kvety a listy majú mnohoraké využitie. Môžete 
ich napr. naaranžovať na hárok papiera a zarámovať, ozdobiť 
nimi lampáše alebo svietniky, alebo si vytvoriť atlas stromov 
a nalepiť ich doň. 

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým lisom na kvety 
a listy. 

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok 
 používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby 
 nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok 
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. 

Účel použitia

Výrobok je určený na lisovanie kvetov a listov. 

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný  
na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Výrobok sa dodáva s rôznymi drobnými dielmi.  
Tieto diely môžu byť po prehltnutí životunebezpečné.  
Zabráňte preto malým deťom v prístupe k tomuto výrobku. 

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami

• Nepoužívajte kvety a listy jedovatých rastlín. 

• Zaobchádzajte opatrne s rastlinami, ktoré môžu podráždiť 
pokožku. V prípade potreby noste ochranné rukavice. 

• Nepoužívajte zákonom chránené druhy rastlín. 

• Kvety a listy nezbierajte v národných parkoch, chránených 
prírodných oblastiach, verejných parkoch alebo v súkrom-
ných záhradách bez povolenia. 

• Používajte len suché listy. Pri lisovaní vlhkých listov môže 
vzniknúť pleseň. 

• Neponárajte výrobok do vody. 
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Prehľad (obsah balenia)

16x pijavý papier

krídlová matica

podložka

podložka

podložka

inbusová skrutka

8x lepenka

matica

kryt

dno
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Používanie

 Kvety a listy môžete zbierať po celý rok. Keď chcete 
 zachovať peknú zelenú farbu listov, odporúčame vám  
ich skorší zber.  
Letné horúčavy poškodzujú chlorofyl a farby pri lisovaní 
rýchlejšie vyblednú.  
Na druhej strane práve jeseň vytvára rozmanité farebné 
odtiene žltej, oranžovej, červenej a hnedej, takže vyliso-
vané jesenné listy obzvlášť krásne pôsobia. 

1. Nazbierajte vhodné listy a kvety. 

2. Prípadné nečistoty opatrne odstráňte mierne navlhčenou 
handričkou nepúšťajúcou vlákna. 

3. Odskrutkujte krídlové matice. 

4. Odstráňte podložky a kryt. 

5. Z lisu prípadne vyberte lepenky a pijavý papier. 

6. Položte lepenku a pijavý papier na dno lisu. 

 Ak chcete vylisovať len jeden list alebo 
 jeden kvet, položte na dno lisu aspoň  
3 lepenky, aby ste preklenuli výšku  
matice na dne lisu. 
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7. List položte do stredu pijavého papiera. 

  Poukladať môžete aj viaceré malé listy vedľa seba.  
Dávajte pozor na to, aby odstup medzi nimi bol minimálne 
3 cm, inak sa pri lisovaní na seba prilepia. Berte do úvahy, 
že kvety sa pri lisovaní prípadne ešte rozšíria. Medzi kvetmi 
musí byť preto ešte väščí odstup, alebo ich musíte lisovať 
jednotlivo. 

8. Položte pijavý papier a lepenku na list. List musí byť úplne 
pokrytý pijavým papierom a lepenkou. 

 Ak chcete lisovať viaceré listy, poukladujte 
vrstvy nasledovne: 

 lepenka — pijavý papier — list — pijavý 
 papier — lepenka — pijavý papier — list  
—  pijavý papier — lepenka ... atď. 

Vrstvenie ukončite vždy lepenkou. 

9.   Kryt, podložky a krídlové matice 
 nasaďte na skrutky. 

10.  Krídlové matice uťahujte ručne.  
Doťahujte postupne jednu za druhou, 
aby sa utiahli rovnomerne. Skrutku  
na spodnej strane prípadne pridržte 
 inbusovým kľúčom (Ø 4 mm). 

11. Lis postavte na suché miesto. 
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12. Ak je potrebné, krídlové matice dotiahnite ešte raz. 

Doba vysušenia listu závisí od toho, koľko vlhkosti list obsahu-
je, aká je sila tlaku lisu a aká je vlhkosť okolitého vzduchu. 

Vysušenie listu trvá cca jeden týždeň. Z času na čas skontro-
lujte, či je list už úplne suchý. Mal by mať textúru papiera. 

S vylisovaným listom zaobchádzajte opatrne, po vylisovaní  
je veľmi krehký. 

Tip:  Pre väčšiu stabilitu vylisovaného listu list z oboch strán 
postriekajte priesvitným lakom.  
Vhodný je aj lak na vlasy. 

Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani 
abrazívne čistiace prostriedky.

• Neponárajte výrobok do vody. 

  M Výrobok čistite mierne navlhčenou handričkou nepúšťajú-
cou vlákna, a potom ho utrite suchou handrou. 

  M Poškodené alebo silne znečistené lepenky a pijavé papiere 
vymeňte. 

• Lepenky si môžete sami vystrihnúť z kartónu. 

• Ako náhradu za pijavé papiere môžete použiť bežný pijak. 

  M Výrobok uschovajte na suchom mieste. 
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Likvidácia

  M Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.  
Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky 
a ľahkých obalov.

  M Výrobok likvidujte v súlade s aktuálnymi nariadeniami.  
Informácie vám poskytne obecná alebo mestská správa. 

Číslo výrobku: 394 758

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


