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UPOZORNENIE: tieto bezpečnostné pokyny sú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto produktu. V záujme vlastnej bezpečnosti si ich pred použitím nového 
spotrebiča dôkladne prečítajte.
• Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo 
dostali úplné pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a 
porozumeli súvisiacim nebezpečenstvám.

• Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti.
• Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce použitia: použitie v kuchynských 

priestoroch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a 
iných prostrediach pracovísk, na farmách, hoteloch, moteloch a iných 
komerčných prostrediach obytnej povahy, v penziónoch a jemu 
podobných prostrediach.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie za 
predpokladu, že sú pod dohľadom alebo dostali úplné inštrukcie 
týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a porozumeli rizikám, 
ktoré s tým súvisia. Čistenie a následnú starostlivosť by nemali 
vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod 
dohľadom dospelej osoby. Tento spotrebič a jeho napájací kábel 
skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, aby ste predišli 
riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

• Nikdy nepoužívajte svoj spotrebič vonku.
• Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov. Tento 

spotrebič a jeho napájací kábel skladujte mimo dosahu detí.
• Deti by nemali používať tento spotrebič ako hračku.
• Tento spotrebič nikdy nenechávajte bežať bez dozoru, aj keď môže 

fungovať bez toho, aby používateľ musel držať tlačidlo stlačené. 
RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽITÍM 
• Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nikdy nevkladajte ruky alebo 

predmety do plniacej trubice. Aby ste predišli vážnemu zraneniu a 
poškodeniu stroja, vždy používajte tlačku.

• Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak je rotačný filter alebo ochranné 
veko poškodené alebo viditeľne popraskané. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

• Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko vodorovne a zaistené 
na svojom mieste.

• Nikdy sa nepokúšajte nadhodnotiť bezpečnostný mechanizmus.
• Pred otočením veka stlačte 0 a počkajte, kým sa diely úplne prestanú 

pohybovať.
• Spotrebič je vybavený tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne 

motor, ak je v chode príliš dlho alebo je preťažený. Ak sa spustí, 
vypnite spotrebič a pred opätovným zapnutím počkajte, kým úplne 
nevychladne. 

HLAVNÉ PRIPOJENIE 
• Modely Chrome musia byť vždy zapojené do uzemnenej zásuvky pomocou 

originálneho napájacieho kábla.
• Pred zapojením prístroja do zásuvky skontrolujte, či napätie uvedené 

na jeho štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
• Nikdy nenechajte napájací kábel visieť cez okraj pracovnej dosky alebo 

pultu a zaistite, aby neprišiel do styku s horúcimi povrchmi.
• Pokiaľ prístroj necháte bez dozoru, vždy ho odpojte zo zásuvky, vyčistite 

ho, vyberte časti alebo ich vráťte späť. 

SERVIS 
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný 

zástupca schválený spoločnosťou Magimix alebo podobne 
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo všetkým rizikám. 

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UCHOVAJTE 
PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI

Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať 
ako s bežným domovým odpadom. Odvezte ho do zberného miesta 
odpadu elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Bližšie informácie o zberných miestach získate od miestneho zastupiteľstva 
alebo od centra recyklácie domového odpadu.
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VITAMINS 
up to 85 

EXTRA PRESS 

Extra Press®* Exkluzívne pre Magimix, patentovaný 
Extra Press®* zmení váš spotrebič na odšťavovač za 
studena.Ideálne na odšťavovanie mäkkého alebo 
vareného ovocia a zelenina (napr. maliny, jahody, 
paradajky, banány) a na výrobu rastlinného mlieka 
(napr. z mandlí, kešu orieškov).
Výsledok: hustejšia šťava bohatá na vlákninu s 
výnimočným výnosom: + antioxidanty, + vitamíny,+ 
šťava.

Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto 
analýzach, navštívte stránku juice-

expert.com

Pri použití tejto funkcie nikdy nevkladajte 
tvrdé ovocie alebo zeleninu (napr. mrkva, 
kokosové orechy), pretože by ste mohli 
poškodiť spotrebič.

Šťavový filter Ideálny na odšťavovanie 
zeleniny (napr. špenátu, kapusty) a tvrdého 
ovocia a zeleniny (napr. jabĺk, mrkvy a 
feniklu). Výsledok: čistá, číra šťava bez dužiny 
alebo jadierok.

Citrusovač / Pulp System® Ideálny na 
odšťavovanie pomarančov, citrónov, 
grapefruitu a iného citrusového ovocia.

Výsledok:  šťava bez jadierok, s dužinou alebo 
bez

Krájač zeleniny* Ideálny na prípravu 
ovocných alebo zeleninových šalátov, koláčov 
a ďalších.
Výsledok: naplátkované, nastrúhané alebo 
nakrájané ovocie a zelenina

Na niektoré druhy ovocia (napr. ananás, hruška) môžete použiť šťavový 
filter alebo Extra Press®, podľa toho, akú šťavu máte radi:
Šťavový filter: číra, čistá šťava s nižším výnosom. 
Extra Press®: hustejšia šťava bohatá na vlákninu s vyšším výťažkom.

4 *v závislosti od modelu
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EXTRA PRESS 



® 

Citrusovač Šťavový Filter Extra Press®* Krájač zeleniny* 

Pákové rameno

Kužeľ
pre veľké citrusy 

Veko s tlačkou Veko s tlačkou 

Extra Press®

Veko 
s tlačkou 

Strúhacie, 
plátkovacie a 

julienne kotúče

Kužeľ
pre malé citrusy 

Odnímateľný ráfik Odnímateľný ráfik Redukcia 

Sito k citrusovaču 

Pulp System 

Šťavový filter Šťavový filter Midi misa 

Miska

Výtok 

Hriadeľ motora 

Motorová jednotka

Stierka na čistenie 

Všetky odnímateľné časti sú vhodné do umývačky riadu. *v závislosti od modelu  5
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g 

4 kg 2 kg 

TIPY A RADY 
Pri spracovaní väčšieho množstva dávajte pozor, aby ste misku pravidelne vyprázdňovali. 

Nižšie uvedené maximálne kapacity platia pre ovocie a zeleninu strednej 
veľkosti. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti ovocia a zeleniny, ktorú si 
vyberiete, ako aj od odrody, stupňa zrelosti, kvality a čerstvosti.

EXTRA PRESS® ŠŤAVOVÝ FILTER 

3 kg 

1.5 kg 

1.2 kg 

1.2 kg 

1 kg 

1.5 kg 

1 kg 

1 kg 

900 

600 g 

600 g nakrájaného, strúhaného alebo naplátkovaného ovocia alebo zeleniny

 = = 
= 

= = = 

Je dôležité neprekračovať tieto maximálne kapacity. 
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MAXIMÁLNE SPRACOVACIE KAPACITY 

J S G KRÁJAČ ZELENINY 



1 3 2 

1 3 2 

Pred prvým použitím spotrebiča sa presvedčte, či ste všetky diely dôkladne umyli 
(pozri str. 14).

Odmotajte potrebnú dĺžku napájacieho 
kábla. Prevlečte napájací kábel cez zárezy 
na spodnej strane zariadenia, aby ste 
predišli vibráciám.

Montáž 

Položte misku (výtok smerujúci doľava) 
na hriadeľ motora.

Demontáž 

Odomknite veko alebo lis na citrusy. 

Otočte misku doprava, aby zapadla na 
miesto. Namontujte nadstavce (str. 
8-12).

Otočte misku doľava. Zdvihnite ju z 
hriadeľa motora.
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Dvojitá bezpečnosť
Váš spotrebič bude fungovať, iba ak budú miska aj veko (alebo lis na citrusy) 
zaistené na svojom mieste.

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ 
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Lis na citrusy dajte na misku a 
otáčajte, kým nezapadne na miesto.

Vložte jazýček ramena páky 
do príslušných otvorov.

Existujú dva kužele:
Žltý pre malé citrusové plody. 
Šedý pre veľké citrusové plody.

Namontujte vybraný kužeľ na 
hriadeľ motora. Pod výtok 
umiestnite pohár.

Veľký kužeľ by mal byť vždy pripnutý na 
malý.

Položte polku citrusu na 
kužeľ a jemne stlačte pákou.
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POUŽÍVANIE CITRUSOVAČA 
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1
 

1 3 2 

Spustite rameno páky. Stlačte 1 a 
potom jemne vyvíjajte tlak na páku, 
kým sa extrahuje všetka šťava.

Po odšťavení zariadenie najskôr 
zastavte, než zdvihnete páku, aby 
ste zabránili postriekaniu.

Použitie systému Pulp System® (šťava bez dužiny) 

Ak chcete šťavu bez dužiny, nasaďte 
systém Pulp System® na hriadeľ v 
miske.

Nasaďte lis na citrusy na misku a 
otočte ho, aby zapadol na miesto. 

Vložte jazýček ramena páky 
do príslušných zárezov. 
Umiestnite kužeľ na hriadeľ.

Položte polku citrusa na kužeľ. Spustite 
rameno páky, stlačte 1 a potom na 
páku jemne zatlačte, kým sa 
neextrahuje všetka šťava.
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TIPY A RADY
Lis na citrusy, kužeľ a Pulp System® dôkladne umyte, aby ste predišli bielym 
škvrnám.

6 5 4 

14 13 12 11 

POUŽÍVANIE CITRUSOVAČA 



7 5 4 

9 8 

7 6 

•

•

Nikdy nevkladajte prsty alebo iné 
predmety do napájacej trubice. Na 
tento účel vždy používajte tlačku. 
Pred odomknutím veka počkajte, 
kým sa šťavový filter nezastaví.

• Maximálne kapacity nájdete na 
strane 6. 

       POZOR 

Zostava: Ráfik položte na horný okraj 
šťavového filtra a zatlačte dolu, kým 
nebude úplne vodorovne (oba konce 
by sa mali stretnúť).

Umiestnite veko na misku a 
otočením zaistite na miesto.

Ovocie alebo zeleninu vložte do 
prívodnej trubice. Jemne im pomôžte 
pomocou tlačky. Nechajte zariadenie 
zapnuté, kým sa nedokončí 
odšťavovanie. Potom ho vypnite. 

Nasaďte filter na šťavu na hriadeľ 
motora (odstránenie a čistenie 
nájdete na str. 14).

Pod výtok umiestnite pohár. Stlačte 1. 
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Pravidelne zastavujte a vyprázdňujte šťavový filter (alebo ak začne vibrovať). 
Aby ste predĺžili životnosť vášho spotrebiča a zaistili optimálny výnos, vyvíjajte 
mierny tlak na tlačku, aby bolo ovocie alebo zelenina v kontakte so strúhadlom. 
Keď všetko ovocie alebo zelenina prejde, nechajte spotrebič ešte niekoľko 
sekúnd bežať, aby ste vytiahli aj poslednú kvapku šťavy. 

3 2 1 

POUŽITIE ŠŤAVOVÉHO FILTRA 



•

•

Nikdy nevkladajte prsty alebo iné 
predmety do napájacej trubice. Na 
tento účel vždy používajte tlačku. 
Pred odomknutím veka počkajte, 
kým sa šťavový filter nezastaví.

• Nikdy nevkladajte tvrdé ovocie 
alebo zeleninu (napr. mrkva).

• Maximálne kapacity nájdete na 
strane 6. 

        POZOR 

Zostava: Ráfik položte na horný okraj 
šťavového filtra a zatlačte dolu, kým 
nebude úplne vodorovne (oba konce 
by sa mali stretnúť).

Nasaďte filter na šťavu na hriadeľ 
motora (odstránenie a čistenie 
nájdete na str. 14).

Vložte Extra Press® do filtra na šťavu.

Ovocie a zeleninu vložte do napájacej 
trubice. Jemne im pomôžte pomocou 
tlačky. Nechajte zariadenie zapnuté, 
kým sa nedokončí odšťavovanie. 
Potom ho vypnite.

Položte veko na misku a otočením 
zaistite na miesto. Stlačte 1.
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Pravidelne zastavujte a vyprázdňujte šťavový filter (alebo ak začne vibrovať). Aby 
ste predĺžili životnosť vášho spotrebiča a zaistili optimálny výnos, vyvíjajte mierny 
tlak na tlačku, aby bolo ovocie alebo zelenina v kontakte so strúhadlom. Keď 
všetko ovocie alebo zelenina prejde, nechajte spotrebič ešte niekoľko sekúnd 
bežať, aby ste vytiahli aj poslednú kvapku šťavy.
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POUŽÍVANIE EXTRA PRESS®



4 

Namontujte midi misku na hriadeľ motora. 

Zvolený disk umiestnite tak, aby 
strana označujúca funkciu a hrúbku 
bola hore.

Umiestnite veko a zaistite ho na mieste. 

Nasuňte redukciu kotúča na hriadeľ. 

Najprv položte disk na redukciu a 
potom ho otočte, aby zapadol na 
miesto.

Maximálne kapacity nájdete na strane 6. 
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Funkcia je vyrytá na disku.
R/G = strúhadlo, E/S = krájač, J = julienne. Číslo 
zodpovedá hrúbke rezu (napr. 2 = 2 mm). 

2 1 

POUŽITIE KRÁJAČA ZELENINY 

•

•

S kotúčmi manipulujte vždy 
opatrne, pretože čepele sú 
extrémne ostré.
Nikdy nevkladajte prsty alebo iné 
predmety do napájacej trubice. Na 
tento účel vždy používajte tlačku.

       POZOR 

3 

6 5 



Vložte ovocie alebo zeleninu. 

Krájanie: dlhé ovocie alebo zeleninu 
(napr. pór, mrkva) postavte vzpriamene 
do plniacej trubice, kým nie je plná.

Zapnite spotrebič a zatlačte na 
tlačku. 

V prípade potreby nakrájajte okrúhle 
ovocie alebo zeleninu (napr. jablká, 
paradajky) na polovicu.

Strúhanie: pre dlhšie kúsky dajte ovocie alebo zeleninu vodorovne do plniacej trubice.

VOLITEĽNÉ KOTÚČE: 

6-mm strúha • 6-mm plátk.• Parmezán

Julienne: ovocie alebo zeleninu 
položte vodorovne Úzke • 

pásiky 
Široké 
pásiky 

• Vlnky
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Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky. Ihneď po použití rozoberte (pozri 
str. 7) a diely umyte (voda + čistiaci prostriedok).

Misa: zatlačte výtok nadol. 
Lis na citrusy: potiahnutím za jazýček 
uvoľnite rameno páky. 

Úzkou stranou stierky zoškrabte 
vnútro šťavového filtra, aby ste 
odstránili väčšinu dužiny.

V prípade potreby (napr. po odšťavení 
bobúľ) na čistenie sitka použite kefu na 
umývanie riadu.

Šťavový filter: odoberte ráfik. 
Stlačte PUSH dovnútra a potom 
zdvihnite.

Filter na šťavu opláchnite pod 
pomaly tečúcou vodou, najskôr 
vydrhnite vonkajšok, potom vnútro.

Základňa motora: utrite mäkkou 
vlhkou handričkou. Vyhnite sa 
používaniu abrazívnych výrobkov. 
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ČISTENIE 

TIPY A RADY
Aby ste predišli poškodeniu odnímateľných častí: 

• Čistiace prostriedky: uistite sa, že sú kompatibilné s plastovými časťami.
• Umývačka riadu: odporúčame postupovať striedmo. Dnešné čistiace prostriedky 
by mohli z dlhodobého hľadiska poškodiť váš spotrebič. Na dosiahnutie najlepších 
dlhodobých výsledkov odporúčame umývať ručne.
• Ručné umývanie: vyhýbajte sa ponáraniu dielov do čistiacieho prostriedku.
• Farbenie: niektoré potraviny, ako napríklad mrkva, môžu farbiť plasty. Na 
zníženie zafarbenia pretrite papierovou utierkou pokvapkanou rastlinným olejom. 



V knihe dodanej s vašim spotrebičom nájdete viac ako 100 receptov na výrobu 
štiav, smoothies, rastlinných mliek, coulis, šalátov a sorbetov. Na našom webe a 
v aplikácii Magimix je k dispozícii ešte viac receptov, spolu s tipmi, radami a 
variáciami receptov:

 (Apple 

1. Prihlásenie do magimix.uk.com/recipes

2. Stiahnite si súbor "Magimix" app na svoj mobilný telefón alebo tablet 
alebo Android  ). 

So svojim Juice Expert® môžete sledovať ročné obdobia a využiť svoje túžby a 
predstavivosť a vytvoriť nekonečnú škálu štiav, smoothies, coulis a sorbetov. Naše 
tipy a rady zaistia, že každý váš výtvor bude úspešný. Pre lahodné šťavy plné 
vitamínov a živín dbajte na to, aby ste si ovocie a zeleninu vyberali a používali 
opatrne. Najlepšie je kupovať organické ovocie a zeleninu. Tu je niekoľko 
jednoduchých pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať:

Ovocie a zeleninu s tenkými „jedlými“ šupkami: nie je potrebné šúpať - 
pred odšťavením v zariadení Juice Expert® ich dôkladne umyte.

Ovocie a zelenina s hrubou „nejedlou“ šupkou: pred použitím ošúpte.

Kôstkové ovocie a zelenina: pred odšťavovaním kôstku vyberte. 

Vláknité ovocie a zelenina alebo sušené ovocie: namočte do studenej vody na 30 
minút (vláknitá zelenina) alebo 8 hodín (sušené ovocie a orechy).
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TIPY A RADY 



• Ovocie a zeleninu vkladajte do napájacej trubice jeden po druhom, pričom 
dávajte pozor, aby ste stroj nepreťažili.

• Množstvo šťavy obsiahnutej v ovocí a zelenine sa môže líšiť v závislosti od 
odrody, čerstvosti, zrelosti a sezóny.

• Odporúčame používať čerstvé ovocie a zeleninu, pretože sú šťavnatejšie. Mimo 
sezóny však môžete použiť mrazené ovocie. Pred lisovaním sa uistite, že sú úplne 
rozmrazené. Môžete tiež použiť konzervované ovocie v sirupe (napr. hrušky, 
litchi).

• Niektoré tvrdé alebo vláknité zeleniny môžu spôsobovať vibrácie vášho 
spotrebiča. Na vyváženie šťavového filtra pridajte ovocie alebo zeleninu bohatú 
na šťavu (napr. jablko alebo uhorku).

• Dužinu nevyhadzujte, časť z nej môže byť použitá do koláčov a polievok a zvyšok 
môže ísť do Vášho kompostu. 

Výťažok 

• Odporúčame striedať ovocie a zeleninu chudobné na šťavu (napr. špenát, 
kapustové listy) a bohaté na šťavu (napr. jablko, uhorka, mrkva).

• Všeobecnejšie povedané, aby ste maximalizovali množstvo šťavy, ktorú získate, 
pridajte ovocie a zeleninu bohaté na šťavu, ako sú jablká, mrkva a uhorka.

• Vláknitú zeleninu namočte najmenej na 30 minút, sušené ovocie a orechy na 8 
hodín do studenej vody, aby sa optimalizoval jej výnos.

• V závislosti od toho, či použijete šťavoví filter alebo nástavec Extra Press®, 
nezískate rovnaké množstvo šťavy.

• Vďaka Extra Press®, patentovanému systému, ktorý rozdrví ovocie a zeleninu na 
extrahovanie maximálneho množstva šťavy, budete mať vždy viac šťavy ako s 
filtrom na šťavu.

• Po odšťavení nezabudnite na šťavu, ktorá je ešte v miske, aby sa maximalizoval 
výnos. 

Textúra 

• Ak máte odšťavovač Juice Expert® 3 alebo Juice Expert® 4, môžete pripraviť 
dva druhy štiav. Napríklad pri odšťavovaní ananásov šťavový filter poskytne 
čistú, číru šťavu, zatiaľ čo nástavec Extra Press® dodá krémové smoothie, 
ktoré je bohatšie na vlákninu a ďalšie živiny.

• Niektoré šťavy, ako napríklad jablková, môžu rýchlo zhnednúť. Na 
spomalenie tohto procesu pridajte pár kvapiek citrónovej šťavy.

• V závislosti od druhu ovocia a zeleniny, ktoré používate, sa šťava môže usadiť do 
oddelených vrstiev. To neovplyvní ani chuť, ani zdravotné výhody šťavy. Len 
premiešajte lyžičkou. 
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