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NÁVOD K POUŽITÍ 

Bezpečnostní pokyny 
PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ. Zejména před prvním POUŽITÍM. 
Nesprávné použití zařízení může způsobit jeho poškození nebo zranit uživatele. Ujistěte se, že zařízení používáte pro 
účely, pro které je určen; neneseme odpovědnost za škody (nebo zranění), které vzniknou v důsledku nesprávného 
použití nebo nesprávné manipulace. 
1. Toto zařízení není hračka. Vyžaduje dohled dospělého, když je zařízení využíváno dětmi. 
2. Zařízení používejte pouze k určenému použití. 
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 6 let a více a lidé se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi, 
pokud jsou pod dohledem.  
4. Neopravujte zařízení sami. 
5. Při kontaktu s potravinami udržujte zařízení vždy čisté. 
6. Toto zařízení je určeno výhradně pro běžné domácí používání. Není určené ke komerčním účelům. 
8. Před čištěním vyjměte z přístroje baterie/odpojte napájení přístroje. 

Napájení přístroje 
Externí zdroj (není součástí balení), nebo 4 x AA  baterie (nejsou součástí balení). 

Části přístroje 
1: Kryt 
2: Nádoba 
3: Nálevka 
4: Kryt mechanismu 
5: Mechanismus 
6: Šroub 
7: Základ mechanismu  



8: Aretační šroub nádoby 
9: Základna přístroje 
 
 

 
 
 
10: Výdej cukrovinek 
11: Konektor pro připojení externího napájení 
12: Podstavec 
13: Tlačítko zapnutí / vypnutí 
14: Senzor 
15: LED 
16: Přihrádka na baterie 
17: Kryt prostoru pro baterii 
 

 

Instalace baterií 
Používejte NOVÉ baterie stejné kapacity a typu. Doporučujeme používat baterie dobíjecí. Sejměte kryt prostoru pro 
baterie a vložte 4 AA baterie. Nasaďte kryt. (Baterie nejsou součástí balení). 
Ujistěte se, že je dávkovač umístěn na rovném povrchu. 

Zprovoznění přístroje 
1. Sejměte víčko z nádoby. 
2. Naplňte bonbóny dle vašeho výběru. 
3. Nasaďte zpět víčko na nádobu. 
4. Umístěte přístroj na pevnou a rovnou plochu. 
5. Tlačítkem pro zapnutí zapněte přístroj. 
6. Pro aktivaci senzoru dávkovač přiložte ruku pod skluz. 



Potraviny, které jsou vhodné do tohoto zařízení 
• žvýkačky (kuličky) 
• ořechy (makadamiové, lískové, arašídy…) NESOLENÉ ANI JINAK OCHUCENÉ! 
• Bonbóny potažené tvrdou čokoládou 
• Slunečnicová semínka 
• Mandle NESOLENÉ ANI JINAK OCHUCENÉ! 
• Dražé 

Potraviny, které NEJSOU vhodné do tohoto zařízení 
• cukrovinky potažené měkkou polevou 
• měkké cukrovinky jako je želé apod. 
• solené ořechy 
 

 

Čištění a údržba 
Před prvním použitím musí být dávkovač rozebrán a vyčištěn. Před čištěním vyjměte z přístroje baterie/odpojte 
napájení přístroje. Pro čištění nepoužívejte drátěnku a žádné jiné utěrky s drsným povrchem. 
1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a v nádobě nejsou žádné potraviny. 
2. Odšroubujte a odstraňte aretační šroub. 
3. Sejměte víko, víčko, nálevku a nádobu. 
4. Odstraňte dva šrouby z držáku mechanismu. 
5. Vyjměte držák mechanismu z dutiny kontejneru. 
 

Důležité upozornění 
• Přístroj ani jeho části nedávejte do myčky na nádobí 
• Podstavec neponořujte do kapaliny 
• Neplňte nádobu vodou 
• Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou všechny části přístroje suché.  
 
 
 
 



 
 

Použití baterií a recyklace 
• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. 
• Nemíchejte nové a staré baterie s různým složením nebo různé značky baterií 
• Baterie nezahřívejte, nedeformujte a nevystavujte ohni 
• Nevhazujte baterie do domácího odpadu. 
• V zájmu ochrany životního prostředí zlikvidujte baterie v souladu s platnými předpisy. Vyhoďte je do nejbližšího 
kontejneru na baterie. 

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ 
Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je 

předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který 

ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu krecyklaci získáte na 

příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách 

kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. 

 

 

 

Dovozce: EMGETON Technology s.r.o. Seznam autorizovaných servisů na: www.cultstore.cz 


