
SMOOTHER 

Elektrická škrabka na ovocie a zeleninu 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 

Vážený zákazník, Vážená zákazníčka, 

 

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Elektrická škrabka na ovocie je úžasné zariadenie na orezávanie, ktorým sa dá 

odstrániť šupka zo zemiakov, zeleniny a ovocia v priebehu niekoľkých sekúnd 

jedným rýchlym a jednoduchým pohybom! Je to spása pre tých, ktorí nenávidia 

šúpanie zeleniny a ovocia. Elektrická škrabka na ovocie je účinný pomocník do 

každej kuchyne. 

 

 

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte pokyny a 

uschovajte si ich pre budúce použitie. 



BALENIE OBSAHUJE: 

1 x elektrická škrabka na ovocie 

3 x hlava s čepeľou: Jedna namontovaná na stroji, ostatné pripevnené k základni 

1 x nástroj na orezávanie (umiestnený na spodnej časti základne) 

1 x používateľská príručka (anglická verzia) 

 

ŠPECIFIKÁCIE 

Napätie:  

• Napájanie 4 x AA batériami (nie sú súčasťou balenia)  

• AC 100 - 240 V, DC 6 V 500 mA (adaptér nie je súčasťou dodávky) 

Frekvencia: 50/60 Hz 

Výkon: 3 W 

Materiál: ABS, nehrdzavejúca oceľ 

Vhodná pre: Dokáže olúpať zemiaky, sladké zemiaky, paradajky, cukety, jablká, 

hrušky, pomaranče, citróny, hurmikaki, mango, kivi, uhorky, reďkovky, papáju 

a niektoré ďalšie hladké tvrdé ovocie a zeleninu. 

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali dodržiavať základné 

bezpečnostné opatrenia vrátane: 

• Prečítajte si všetky pokyny. 

• Pred použitím odstráňte všetky vrecká a obaly zo spotrebiča. 

• Pred použitím sa uistite, že je spotrebič dôkladne čistý. 

• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so 

zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 

nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby 

zodpovednej za ich bezpečnosť a poučené inštrukciami týkajúcimi sa 

používania spotrebiča. 

• Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. 

• Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami. 

• Aby ste znížili riziko zranenia osôb alebo poškodenia spotrebiča, 

nedávajte počas používania ruky, vlasy, odev alebo iné predmety do 

blízkosti čepele. 



• Nepoužívajte prístroj vonku ani na komerčné účely. 

• Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru. 

• Vždy sa uistite, že použité napätie je v súlade s oficiálnym napätím 

škrabky. 

• Počas používania neodstraňujte žiadne časti. 

• Pri použití akýchkoľvek predlžovacích káblov sa uistite, že elektrický 

výkon káblu je kompatibilný so zariadením. 

• Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou. 

• Ak zariadenie nefunguje správne, prestaňte ho používať, kým sa problém 

nevyrieši. 

• Neumiestňujte spotrebič na, alebo blízko, horúceho plynového horáku, 

horúceho elektrického horáku ani do vyhriatej rúry. 

• Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú odporučené priamo výrobcom 

zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok požiar, zásah 

elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. 

• S čepeľami škrabky manipulujte opatrne, pretože sú ostré a môžu 

spôsobiť zranenie. 

• Výrobca a predajca nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym 

použitím spotrebiča. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak sú niektoré z jeho častí poškodené. 

• Nesprávne použitie škrabky môže viesť k poškodeniu majetku alebo 

dokonca k zraneniu osôb. 

• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom 

nehrajú. 

• Nikdy neponárajte základňu s motorčekom do vody alebo inej kvapaliny; 

utierajte ju vlhkou handrou. 

• Všetky komponenty, ktoré sú súčasťou zariadenia, sú kompatibilné iba s 

týmto produktom. Tieto diely nepoužívajte na iných podobných 

výrobkoch. 

• Pred montážou, demontážou, čistením a skladovaním sa vždy uistite, že 

je spotrebič vypnutý. 

 

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE 

 



UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené 

stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu 

oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia. 

 

ČASTI ZARIADENIA 

1. Nosná tyč 
2. Upínacie rameno 
3. Rameno na lúpanie 
4. Páka na nastavenie výšky 
5. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie 
6. Uvoľňovač čepele 
7. Držiak čepele 
8. Rotujúci hrot 
9. Základňa s motorčekom 
10. Odkladací priestor pre čepele 
11. Priehradka na batérie (batérie nie sú súčasťou balenia) 
12. Vstup pre napájanie 
13. Napájací adaptér 
14. Nástroj na lúpanie 
15. Čepele na orezávanie 
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PRED POUŽITÍM 

OBSLUHA ELEKTRICKEJ ŠKRABKY 

Pred montážou a použitím očistite škrabku a všetky jej súčasti. Nedotýkajte 

sa čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie. 

LE 

• Informácie o batérii a likvidácii 

- Najlepšie výsledky dosiahnete použitím alkalických batérií typu 

AA. 

- Do produktu inštalujte iba nové batérie rovnakého typu. 

- Nesprávne vloženie batérií do požadovanej polarity, ako je 

naznačené v priehradke na batérie, môže skrátiť životnosť 

batérií alebo spôsobiť vytečenie batérií. 

- Nemiešajte staré a nové batérie. 

- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinok), dobíjanie 

(nikel-kadmium) alebo iné (napr. nikel-kovový hydrid) batérie. 

- Nevhadzujte batérie do ohňa. 

- Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa štátnych 

a miestnych predpisov.. 

 

• Obsluha elektrickej škrabky 

 

1. Používanie batérií 

Priehradka pre batérie je umiestnená 

v základni škrabky. Uistite sa, že 

batérie sú správne založené, inak sa 

škrabka nezapne. 

 

Otestujte škrabku zdvihnutím ramien 

na lúpanie smerom k hornej časti 

nosnej tyče a stlačením vypínača. 

 

Typ batérie: AA 

Počet batérií: 4 (batérie nie sú súčasťou balenia) 

 

 

 

 



2. NAPÁJACÍ Adaptér 

 

 

Škrabka sa môže používať aj 

ako káblové zariadenie (bez 

batérií) s napájacím 

adaptérom (nie je súčasťou 

dodávky). 

 

 

 

 

OBSLUHA ELEKTRICKEJ ŠKRABKY 

Pred montážou a použitím očistite škrabku a všetky jej súčasti. Nedotýkajte 

sa čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie. 

1. Škrabku postavte na čistý a stabilný povrch. 

Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia/vypnutia v 

polohe „vypnuté“. Vložte 4 AA batérie do 

priehradky na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej 

časti škrabky, alebo pripojte napájací adaptér. 

 

2. Ovocie alebo zeleninu umiestnite na rotačný hrot a 

jemne zatlačte, aby držalo pevne na svojom mieste. 

 

3. Priblížte upínacie rameno podľa potreby a hrotom 

napichnite kus ovocia alebo zeleniny tak, aby ho 

pevne zaistil na svojom mieste. 

Napájací 

adaptér 

Vstup pre napájanie 



 

4. Pomocou páky na nastavenie výšky umiestnite 

lúpacie rameno ponad ovocie. Nedotýkajte sa 

čepele, pretože je ostrá a môže spôsobiť zranenie. 

 
5. Škrabku zapnite stlačením tlačidla pre 

zapnutie/vypnutie. Nechajte škrabku olúpať povrch 

ovocia. Akonáhle rameno na lúpanie dosiahne 

spodok ovocia, škrabka sa automaticky zastaví. Po 

zdvihnutí ramena na lúpanie sa zariadenie 

automaticky znovu spustí. Šetrí sa tým čas pri 

výrobe cuketových špagiet. 

 
6. Nadvihnite upínacie rameno a odstráňte ošúpané 

ovocie alebo zeleninu z rotačného hrotu. 

 

UPOZORNENIE: Po zdvihnutí ramena na lúpanie sa zariadenie automaticky 

znovu spustí. Ak chcete úplne vypnúť elektrickú škrabku, jednoducho 

zdvihnite rameno na lúpanie a stlačte tlačidlo pre vypnutie/zapnutie. 

 

POZNÁMKA 

 

 
 

Elektrická škrabka nedokáže orezať obidva konce. Na tento účel použite 



spodnú čistiacu čepeľ. 

 

 
 

 

 

 

 

VÝMENA ČEPELÍ 

Čepele škrabky sú navrhnuté tak, aby poskytovali čisté a ľahké šúpanie. 
Keď čepeľ preskakuje, zasekáva sa alebo sa nadmerne upcháva, môže 
to znamenať, že je potrebné vymeniť ju jednou z priložených 
náhradných čepelí. 

 
1. Uistite sa, že je škrabka vypnutá. Otočte škrabku hore 

nohami a otvorte odkladací priestor na čepele, ktorý sa 
nachádza v základni s motorčekom. Vyberte náhradnú 
čepeľ. 
 

 
 

2. Snímte držiak čepele z lúpacieho ramena tak, že stlačíte 
uvoľňovač čepele a vysuniete držiak z nosnej tyče. 
 

 
3. Opotrebovanú lúpaciu čepeľ oddeľte tak, že ju najprv 

vysuniete z držiaka čepele. 
 
 

Čepeľ na čistenie 

spodnej časti 

Zvyšok z koncov 
zoškriabte. 

Odstráňte zvyšné 

nedokonalosti. 



Poznámka: Predtým, ako sa dotknete čepele alebo ju chcete odstrániť, 
uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pri manipulácii s čepeľou sa nikdy 
nedotýkajte čepele; v prípade potreby na uchytenie použite červenú 
základňu. 
 
 

4. Nasaďte sivý držiak čepele a červenú čepeľ na lúpanie podľa 
obrázka. Malé háčiky držiaka čepele by mali smerovať nahor. 

 
 

5. Zarovnajte novú čepeľ škrabky s drážkami na držiaku 
čepele, potom nasuňte čepeľ na držiak, až kým 
nezacvakne na mieste. Pred pokračovaním 
skontrolujte, či je čepeľ bezpečne pripevnená k držiaku 
čepele. 
 

 
6. Ak chcete znovu pripevniť držiak čepele, zasuňte ho 

späť do štrbiny na konci lúpacieho ramena. 
 

ÚDRŽBA 

 
Neponárajte základňu s motorčekom do vody alebo iných tekutín. Pred čistením 
škrabky vyberte batérie alebo odpojte sieťový adaptér. 

UPOZORNENIE: NEPONÁRAJTE ZÁKLADŇU S MOTORČEKOM DO VODY ALEBO 
INÝCH TEKUTÍN. ZÁKLADŇA NIE JE URČENÁ NA ČISTENIE V UMÝVAČKE. 

DEMONTÁŽ A ČISTENIE 

1. Pred čistením škrabku vypnite. 

2. Odpojte držiak čepele od lúpacieho ramena. Lúpaciu čepeľ bezpečne odoberte 
z držiaka. 

3. Lúpaciu čepeľ a držiak čepele umyte v teplej mydlovej vode. Nedotýkajte sa 
čepelí z nehrdzavejúcej ocele prstami. Ak chcete odstrániť zvyšky ovocia alebo 
zeleniny, otrite očistite čepeľ kefou. 

4. Základňu s motorčekom, otočný hrot a upínacie rameno utrite navlhčenou 
handrou. 



5. Pripojte čepeľ k držiaku a znova ju pripojte k lúpaciemu ramenu. 

 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu 
s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a 
likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu 

životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných 
zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo 
kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento 
produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu. 

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. 


