
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
Úvod 

Gratulujeme k zakoupení Automatického otvíráku na konzervy (model 

č.:KC86). Tento neuvěřitelný produkt vám pomůže otevřít téměř všechny 

konzervy bez námahy. Otvírák na konzervy se snadno používá. Umístěte 

otvíráku na konzervu a stiskněte tlačítko. Otvírák na konzervy automaticky 

ořízne víko konzervy. Jakmile se víko z konzervy uvolní, opětovným 

stisknutím tlačítka se nůž vrátí do výchozí polohy. 

Důležité bezpečnostní pokyny 

♦ Před použitím otvíráku na konzervy si pečlivě přečtěte všechny pokyny. 

♦ Při použití otvíráku na konzervy v blízkosti dětí je nutný důkladný dohled. 

♦ NEOTVÍREJTE nádoby pod tlakem (aerosolového typu). 

♦ NEOTVÍREJTE nádoby s hořlavými kapaliny, jako jsou zápalné kapaliny. 

♦ NENECHÁVEJTE otvírák na konzervy bez dozoru. 

♦ NEMAČKEJTE tlačítko, pokud je sejmutý přední kryt. 

♦ Nezapomeňte ihned po dokončení řezání stisknout tlačítko, aby se otvírák zastavil. 

♦ Během výměny baterie NEMAČKEJTE tlačítko, abyste otvírák nezapnuli. 

♦ Před čištěním nože vyjměte baterie, aby nedošlo k náhodnému zapnutí otvíráku. 

♦ Vyhněte se kontaktu s nožem. Udržujte ruce, vlasy, šperky, oblečení atd. v průběhu 

používání otvíráku mimo dosah nože, abyste zabránili zranění a/nebo poškození 

otvíráku. 

♦ NEPONOŘUJTE otvírák do vody nebo jiných kapalin. 

♦ NENÍ VHODNÝ do myčky nádobí. 

 

 

 

ULOŽTE POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ 
Tento otvírák na konzervy je určen pouze pro použití v domácnosti. 

Před prvním použitím si přečtěte následující pokyny.

1 Díly 

 

Začínáme 

Instalace baterie 

1. Odsuňte kryt baterií a nainstalujte 2 alkalické nebo dobíjecí baterie AA do 

přihrádky na baterie podle pokynů o polaritě (+/-). 

2. Po instalaci baterií vraťte zpět kryt baterií. 

3. Stiskněte tlačítko pro zpětný chod nože, kdykoli je to nutné. 

4. Vždy vyměňte obě baterie najednou a nikdy nemíchejte staré a nové baterie 

nebo baterie různých typů.  

5. Vyjměte baterie, pokud otvírák plechovek neplánujete delší dobu používat. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nůž může být při výměně baterií stále v provozu. Vždy držte 

prsty z dosahu nože. 

Ovládání otvíráku 

1. Umístěte otvírák na horní část konzervy s okrajem umístěným v drážce mezi 

nožem a hnacím kolečkem (obr. 2). 

POZNÁMKA: Chcete-li otevřít konzervu s očkem na otevření, otočte ji vzhůru 

nohama, aby otvírák mohl pracovat na víku bez očka. 

2. Konzervu položte na rovný povrch a stiskněte tlačítko po dobu cca jedné 

vteřiny a pak jej uvolněte. Otvírá začne konzervu řezat (obr. 3). 

3. Po dokončení řezání ihned stiskněte tlačítko pro zpětný chod nože (obr. 4). 

4. Ujistěte se, že se nůž vrátil do výchozí polohy a motor se zastavil. Pak 

sejměte otvírák z konzervy. Magnet na otvíráku konzerv pohodlně zvedne víko 

(obr. 5). 

 

POZNÁMKA: Na kulatém noži je funkční ostrý okraj, se kterým by se mělo 

manipulovat s patřičnou opatrností

Péče a údržba Specifikace 

1. Pokud při otevírání konzervy dojde ke zpomalení otvíráku, může to indikovat 

nízkou úroveň nabití baterie a je potřeba baterie vyměnit. Pokud se otvírák 

konzerv při používání zcela zastaví, podívejte se níže na „Řešení problémů“. 

2. Pro vyčištění nože otvíráku vyjměte v rámci bezpečnosti baterie a sundejte 

přední kryt. Otřete nůž vlhkým hadříkem nebo houbičkou, pomocí jemného 

neabrazivního čisticího prostředku, a následně jej důkladně osušte čistým 

suchým hadříkem. 

Rozměry: 125 x 72 x 50 mm 

Skladovací teplota: 10 až 40°C 

Baterie: 2 x AA alkalické nebo dobíjecí baterie 

Řešení problémů 
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1. Pokud se otvírák konzerv zasekne kvůli  

nízké úrovni baterie nebo zdeformovanému 

 okraji konzervy, aktivujte funkci zpětného  

2. chodu stisknutím tlačítka a nůž se vrátí  

do výchozí polohy (Obr.6). 

3. Pokud jsou baterie vybité, může se stát, že se konzerva po stisknutí tlačítka 

neuvolní. Odsuňte kryt baterií a vyměňte 2 baterie AA. Otvírák na konzervy by 

měl pokračovat v řezání. Po dokončení řezání vrátíte nůž do výchozí polohy 

opětovným stisknutím tlačítka. Nezapomeňte nasadit po výměně baterií zpět kryt 

baterií. 

4. Konzervy s těžkými švy a nerovnými okraji mohou otvírák zastavit. Pokud k tomu 

dojde, postupujte podle výše uvedeného postupu k uvolnění konzervy. Začněte 

řezat těsně za jakoukoliv menší boulí nebo promáčknutím na konzervě 

POZNÁMKA: Otvírák na konzervy neotvírá konzervy bez okraje nebo konzervy s 

neobvyklými rohy. 

5. Víko konzervy se může po zastavení otvíráku zachytit na noži. Potáhněte rukou 

víko dozadu a víko se z nože uvolní. 
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