
 
 
 

 
 
 

ELEKTRICKÉ STRUHADLO NA SÝR  13.9000 22 00 
 
 
Toto elektrické struhadlo je kvalitní produt a vyhovuje uznávaným technickým a 
bezpečnostním normám. Přečtěte si pečlivě návod k použití a schovejte jej.  
Prosím dbejte bezpečnostních pokynů! 

            
 

       
 

1) mačkátko/páka      A) nabíječka 
2) plnící otvor       B) otvor pro akumulátor 
3) tělo přístroje       C) kontrolka 
4) tlačítko pro uvolnění bubínku    D) akumulátor 
5) zapínací tlačítko      E) čep 
6) drážka otvoru pro akumulátor 
7) otvor pro akumulátor 
8) bubínek pro jemné mletí 
9) bubínek pro hrubší mletí 
 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

1. přečtěte si pečlivě návod k obsluze PŘED prvním použitím přístroje 



2. pokud darujete někomu tento přístroj, ujistěte se, že je přiložen návod 
k obsluze 

3. záruka se nevztahuje na nesprávné nebo špatné použití přístroje, při 
kterém došlo k poškození přístroje 

4. nejprve vyzkoušejte, zda údaje na štítku přístroje ohledně napětí a proudu 
jsou v souladu s vašimi možnostmi 

5. stuhadlo používejte výhradně k určenému účelu 
6. děti nerozpoznají možné nebezpečí, proto jim přístroj nesvěřujte 
7. nepokoušejte se nikdy sami přístroj opravovat. Při poruše jej nechte 

opravit v autorizovaném servisu. Jinak zaniká záruka. 
8. nikdy nevkládejte přístroj do vody nebo jiné tekutiny 
9. nikdy neberte napájecí zdroj do mokrých či vlhkých rukou 

 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

1. nikdy nepoužívejte k plnění přístroje prsty, vždy použijte mačkátko/páku 
2. omývejte pod tekoucí vodou 
3. používejte jen přiložený akumulátor 
4. neskladujte v dosahu dětí 

 
 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
 

• přečtěte si nejprve tento návod k obsluze 
• odstraňte obalový materiál 
• otřete umělohmotné díly vlhkým hadříkem 
• nejprve nabíjejte baterie D  8-10 hodin v nabíječce A 

 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

• nabité baterie vyjmout z nabíječky a umístit do přístroje, musí přesně 
zapadnout. Pozor na vodící čep E. 

• nasadit dle potřeby bubínek buď pro hrubší, nebo pro jemné mletí 
• nyní naplnit plnící otvor 2, páku 1 lehce stisknout, přístroj naklonit nad 

misku nebo talíř, aby mohla namletá potravina padat z bubínku 
• myslete na to, že výkon baterie je závislý na potravině nebo tlaku na 

páku. Pokud vyvinete silný tlak, baterie se rychleji vybije. 
 
 
VÝMĚNA BUBÍNKU 8+ 9 
 
Lehce stisknout šedý knoflík 4 a přístroj lehce naklonit. Nyní lze bubínek vyjmout. 
 
 
 
NABÍJEČKA A 
 



• v balení jste obdrželi speciální baterii D s nabíječkou. Lze ji také zavěsit na 
zeď. 

• před uvedením do provozu je třeba baterii nabít – cca 8-10 hodin 
• po nasazení baterie do nabíječky B se rozsvítí kontrolka C 
• baterii nelze „přebít“, po nabití se nabíječka automaticky vypne 
• nedávat baterii po každém použití do nabíječky. Disponuje dostatečnou 

energií. Nabíjejte až po úplném vybití. 
• životnost baterie je cca 500 – 1000 nabití.  

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 

• před čištěním nejprve odstranit z bubínku zbytky, ev. i pinzetou 
• nepoužívat žádné ostré nebo špičaté předměty 
• tělo přístroje otřít vlhkým hadříkem 
• nepoužívat žádné silné čistící prostředky 
• bubínek opláchnout nebo dát do myčky 

 
 
DOBÍJENÍ BATERIE 
 

• dodaná baterie zásobuje struhadlo energií a musí být čas od času dobita 
• pro tento účel se musí baterie D vyjmout z otvoru 7 a nasadit do otvoru B  

v nabíječce A.  Pozor na čep E, který zapadne do mezery v otvoru B . 
• tento čep E je také důležitý pro opětovné nasazení baterie do drážky 6 

v otvoru pro baterii 7. Lehkým tlakem zasunout baterii do otvoru. 
• stisknout tlačítko 5 a zkontrolovat, zda přístroj funguje. 

 
 
 
 
 
TIPY a DOPORUČENÍ 
 

• baterie je po 8 – 10 hodinách plně nabita, po 6ti hodinách asi ze 60%. 
• během nabíjení je baterie zahřátá, to je zcela normální 
• během častého provozu se kapacita baterie trochu sníží. To ovšem 

neznamená, že je baterie nebo struhadlo poškozené. Vypněte přístroj a 
nabijte znovu baterii po dobu 8 – 10 hodin. Tento postup zvýší kapacitu 
dobití. Pokud je to nutné, opakovat tento krok.  

• dle tvrdosti sýra nebo tlaku, který vyvíjíte lze nastrouhat cca 250 – 500 g 
parmezánu 

• nakrájejte sýr vždy na odpovídající kousky aby se vešly do plnícího otvoru 
• kůru (okorání) vždy pečlivě okrájet! 

 
 
 
TECHNICKÁ DATA 
 



Struhadlo 
Provozní napětí:  2,7 V  = 140 mA 
Příkon:   900 W 
 
Nabíječka 
Provozní napětí:  230 V – 50Hz – 5VA 
Příkon:   900 W 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Na tento přístroj se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
Záruku nelze převzít za škody způsobené normálním opotřebením, nesprávným 
používáním přístroje, neúčelným užitím, nedostatečnou údržbou a čištěním, 
úmyslným poškozením, přepravou nebo cizím zaviněním neoprávněnou osobou. 
Tento záruční list musí být zaslán společně s neotevřeným přístrojem. 
 
Záruka může být poskytnuta pouze v případě, je-li předložen také pokladní doklad. 
 
Baterie je ze záruky vyjmuta, neboť se jedná o spotřební zboží. 
 
 
 
 
 
V případě dotazů volejte obchodní zastoupení firmy Küchenprofi  pro ČR a SR: 
 
 
MOBAX ČR  s.r.o 
U Nového Suchdola 24/191 
CZ-160 00  Praha 6 
 
kanceláře, sklad, vzorkovna 
Velvarská 6 
CZ-252 62  Horoměřice 
 
tel.  +420 233 920 408 
e-mail: welcome@mobax.cz 
 


