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POUŽITÍ
Elektrický otvírák konzerv tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené
osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití, díky možnosti obsluhy pouze
jednou rukou, nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu má
zhoršené jemnou motoriku, sníženou svalovou sílu nebo absenci horní končetiny a
zhoršenou koordinaci pohybu. Elektrický otvírák usnadňuje pacientům otevření komzerv a
zároveň eliminuje možné riziko úrazu při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.
POPIS
Otvírák je vyroben z vysoceodolného plastu a ostří s ozubeným kolečkem z kvalitní nerezové
oceli. Ergonomická rukojeť je doplněna magnetickým držákem víčka.

1. typový štítek
2. základna
3. síťový kabel se zástrčkou
4. spínací páčka

5. magnetický držák víčka
6. řezací čepel
7. posuvné ozubené kolečko
8. spínač

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry: 22 x 8.5 x 10 cm
Hmotnost: 450 g
Napětí: 230 V, 50 Hz
Příkon 25 W
Max. doba otvírání: 3 min
Spotřebič splňuje veškeré normy souhlasící s náležitým CE, jako elektromagnetická
kompatibilita a nízkonapěťové směrnice, a je vyrobeno ve shodě s nejnovějšími
bezpečnostními předpisy.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním otvíráku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Při manipulaci s otvírákem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Otvírák je určen výhradně pouze pro osobní použití. Nepoužívejte pro velkokapacitní
komerční potřeby.
Otvírák nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Vyhýbejte se blízkosti zdrojů tepla, vlhka (neponořujte do tekutin apod.) a přímého
slunečního záření.
Před použitím otvíráku si vždy osušte ruce. Nikdy neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokus je otvírák vlhký nebo mokrý, nikde ho nezapojujte do sítě. Je-li již připojený, ihned ho
odpojte.
Při čištění nebo nepoužívání otvíráku ho vždy vypojte ze sítě (vždy tahejte za zástrčku, nikdy
ne za kabel).
Otvírák i kabel držte z dosahu dětí. Ujistěte se, že na ně nemohou dosáhnout.
Před každým použitím zkontrolujte, zda spotřebič, kabel nebo zástrčka nejsou žádným
způsobem poškozeny. Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálu, otvírák nepoužívejte.
Nikdy se nesnažte otvírák sami opravit ani jakkoliv přizpůsobit, vždy kontaktujte
autorizovaného prodejce.
K předejití jakémukoliv možnému nebezpečí, vždy nechte vyměnit poškozený kabel
proškoleným kvalifikovaným technikem a vždy pouze za stejný typ.
Vždy používejte pouze originální náhradní díly a části dodávané autorizovaným prodejcem.
POSTUP
Zapojení otvíráku
Napětí zásuvky musí být shodné s údajem na typovém štítku spotřebiče (viz „Tech.
parametry“).
Spojte zástrčku na konci kabelu otvíráku se síťovou zásuvkou (230 V/50 Hz)
Před použitím
Otvírák očistěte (viz „Údržba“).
Pokud po zapojení do sítě uslyšíte slabé cvakání, nelekejte se. Nemá to jakýkoliv vliv na
funkci během otvírání.
Je-li konzerva těžší než 1000 g, je nutné si ji při otvírání přidržet druhou rukou.
Ke konzervám mající poškozené hrany, je otvírák potřeba přiložit vícekrát.
Spájené konzervy, které se normálně dají otevřít „klíčem“ je možné otevřít skrz dno, jsou li
k tomu přizpůsobeny hrany.
Otevření konzervy
Je možné, že spínací páčka nebude reagovat, hned. Chvilku vyčkejte.
Otvírák je zkonstruován pro krátkodobé použití (3 min), můžete tedy otvírat maximálně tři
minuty bez přerušení, po té se otvírák sám automaticky vypne. Po vychladnutí můžete
otvírák opět použít.
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Konzerva musí být umístěna na vodorovném místě (použití jednou rukou) nebo pevně
přidržena palcem druhé ruky.
Přiložte řezací čepel (6) a ozubené posuvné kolečko (7) naproti sobě na hranu konzervy.
Palcem zmáčkněte spínací páčku (4) směrem dolů, dokud se čepel (6) nedotkne povrchu
víčka. Magnetický držák (5) by měl přilnou k víčku a přidržet ho.
Je-li spínací páčka (4) zmáčknutá, aktivuje se spínač (8) a čepel propíchne a automaticky
otvírá víčko konzervy. Tento proces může být kdykoliv přerušena povolením páčky (4).
Je-li víčko úplně otevřené, zvedněte palec a povolte spínací páčku (4).
Víčko je teď úplně volné a můžete ho vyndat pomocí magnetického držáku (5).
Při odstranění víčka z magnetického držáku buďte obzvláště opatrní, aby nedošlo ke zranění
o ostrou hranu víčka.

ÚDRŽBA
Základnu otvíráku můžete čistit jemně vlhkým hadříkem namočeným ve vodě. Nepoužívejte
prostředky, které obsahují rozpouštědla a mohou způsobit mechanické narušení povrchu.
Spínací páčka s čepelí a magnetickým držákem lze pro čištění sundat – odklopte ji do
maximální možné polohy a zatáhněte do strany. Složte zpět obráceným postupem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrický spotřebič, nelze ošetřovat tekutinami ani
ponořením do nich.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce,
který Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
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