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Společnost ZUMMO, INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A. si v rámci neustálé snahy o zkvalitnění
svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat přístroje bez předchozího upozornění. Proto nemusí tato
příručka obsahovat nejnovější provedené změny.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTŘEBA (W)
OVOCE ZA MINUTU
KAPACITA
NÁSYPNÍKU

(mm)
VÝŠKA
(mm)
ŠÍŘKA
ROZMĚRY
HLOU
(mm)
BKA
STANDARDNÍ
(Ø 76)
VELIKOST
POHÁRKY
(Ø 88)
OVOCE
VELKÉ POHÁRKY *
(Ø 100)
*
Ø (mm)
EXTRA VELKÉ
ČISTÁ
POHÁRKY
(kg)
*HMOTNOST
Volitelné příslušenství,
není standardně v balení
** Podle modelu
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300/360**
40
20kg
980
598
545
53-76
64-88
77-100
81.5

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vážený zákazníku: Před prvním spuštěním odšťavňovače si pečlivě přečtěte tento návod.
Přístroj při provozu vyvíjí velký tlak. Z tohoto důvodu nikdy nevkládejte ruce nebo jiné předměty do
lisovacího prostoru. (Obr. 1)
Vždy se ujistěte, že jsou upevňovací matice zásobníku na šťávu i pohárků řádně dotažené, jinak
hrozí vážné poškození přístroje. (Obr. 2)
Věnujte zvláštní pozornost manipulaci s ostřím, aby nedošlo ke zranění. (Obr. 3)
Aby se zabránilo rizikům, veškeré opravy by měl provádět technický personál.
Společnost ZUMMO nenese žádnou odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného
používání nebo nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu.
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Technický servis vyžadujte od společnosti, která pro vás tento přístroj dodala. Pokud ji nelze
dohledat, obraťte se na výrobnu (údaje na obálce tohoto návodu).
Přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí nebo zkušeností, pokud nejsou pod řádným dohledem
nebo nebyly poučeny. Děti musí být pod neustálým dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Tento přístroj je určen pro domácí nebo podobné použití, např.:
- Kuchyňské prostory pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovišť;
- Statky;
- Hosté v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
- Ubytovací prostředí, jako jsou hotelové pokoje.

INSTALACE
Pozor! Přístroj váží 81,5 kg. Zařízení doporučujeme přemísťovat ve dvou lidech. Nejlepší způsob,
jak přístroj zvednout, je uchopit jej jednou rukou za spodek na zadní straně a druhou rukou za
hřídel. (Obr. 4)
Přístroj umístěte na dostatečně pevný a stabilní povrch a připevněte jej k základně šrouby M8.
Ujistěte se, že napětí a frekvence přístroje odpovídají hodnotám vaší elektrické instalace. Viz
typový štítek. (Obr. 5)
Použijte elektrickou zásuvku opatřenou účinným uzemněním (0,03 A). Tento výstup by měl být
vyhrazen pouze pro odšťavňovač. Nepřipojujte do zásuvky další spotřebiče.
Před zahájením provozu omyjte všechny součásti přístroje, které přijdou do kontaktu se šťávou:
Koule, čepel, přihrádka na šťávu, filtrační destičku, filtr a přední kryt.
Zapněte hlavní spínač (Obr. 6 (I = zapnuto, O = vypnuto)). Pokud se na displeji neobjeví žádná
zpráva (Obr. 7), chybí dodávka elektřiny. Ujistěte se, že jste připojili zástrčku k funkčnímu obvodu,
a že je hlavní vypínač zapnutý. Jakmile se tak stane, na displeji se zobrazí jedna z následujících
zpráv:

(Disp. 1a)

(Disp. 1b)

(Disp. 2)

(Disp. 3)

(Disp. 4)

(Disp. 5)

a. (Model Z40 nebo Z40 Service)Pokud se na displeji zobrazuje číslo (Disp. 1a), je stroj
připraven k provozu.
(Samoobslužný model) Pokud se na digitálním displeji zobrazí oranžová ikona (Disp. 1b), je
stroj připraven k provozu.
b. Pokud se na displeji zobrazí chybová zpráva Error (Disp. 2), pak není přední kryt správně
nasazený a měl by se umístit korektně.
c. Pokud se na displeji zobrazí chybová zpráva Error (Disp. 3), pak není zásobník na šťávu
správně sestavený a měl by se znovu smontovat.
d. Pokud se na displeji zobrazí chybová zpráva Error (Disp. 4), pak nejsou boční kryty správně
sestavené a měly by se znovu smontovat.
e. Pokud se na displeji zobrazí Error MEM (Disp. 5), znamená to, že programátor je vadný.
Obraťte se na místního dodavatele pro technickou pomoc.
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SPUŠTĚNÍ
V závislosti na velikosti pomerančů, které chcete vymačkat, vyberte správnou velikost pohárku,
koule a třídiče ovoce koše a správně umístěte spodní třídič ovoce (Obr. 8a-8b). Viz výběr
PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.
Upevněte všechny díly na patřičná místa. Viz sestava v části týkající se ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE.
Pokud máte servisní model (s nádrží), připevněte ke spodní části přístroje podporu (Obr. 9).
POZOR!!!: Pokud přístroj běží, NEvkládejte ruku do koše (Obr. 10).
Model Z40 nebo Z40 Service
- Jakmile je přístroj zapnutý, na displeji se zobrazí číslo mezi 1 a 50, nebo písmeno C. Číslo
udává množství ovoce, které má být vymačkáno a písmeno C značí nastavení přístroje na
nepřetržité vymačkávání po dobu přibližně 30 minut.
- Počet pomerančů, které chcete vymáčknout, nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka
SELECT ke zvýšení čísla (od 1 do 50, následované písmenem C; 1, 2, 3, .........48, 49, 50, C,
1, 2, 3 .....). Případně stiskněte a podržte tlačítko SELECT na 2 vteřiny a číslo se bude
snižovat. Pokračujte, dokud se nezobrazí požadovaný počet.
- Zvolené číslo bude uloženo na displeji po prvním kompletním lisovacím cyklu. Číslo se uloží, i
když je přístroj vypnutý. Číslo můžete změnit opakováním procesu navolení čísla.
- Stiskněte tlačítko ON pro zahájení lisování. Během procesu se na displeji zobrazí zbývající
množství ovoce, které bude vymačkáno. Chcete-li proces opakovat, stačí stisknout tlačítko
ON. Chcete-li zastavit proces, stiskněte tlačítko STOP.

Model Self-service
- Jakmile je přístroj zapnutý, na obrazovce se zobrazí oranžová ikona. To značí, že je přístroj
připravený na vymačkávání ovoce.

-

5

Po stisknutí kohoutku se odšťavňovač spustí a na displeji se zobrazí ikona hodin a slovo
„Run“, zatímco stroj pracuje. Pokud chcete přístroj zastavit, stačí kohoutek pustit.

ZASTAVENÍ

(Model Z40 nebo Z40 Service) Chcete-li přístroj zastavit při provozu, stiskněte tlačítko Stop. Na
displeji se zobrazí časovač a zpráva Stop. Přístroj se zastaví, jakmile dokončí cyklus. Jakmile se stroj
zcela zastaví, na displeji se opět zobrazí počet ovoce k lisování.
(Model Self-service)Jakmile uvolníte kohoutek, odšťavňovač ukončí cyklus a na digitálním displeji se
zobrazí „ikona hodin a značka Stop“. Jakmile se přístroj zastaví, na displeji se zobrazí oranžová
ikona, což znamená, že odšťavovač je opět připraven k práci.
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FUNKCE ČÍTAČE

Na displeji se ukládá celkový počet ukončených cyklů*. Pro zobrazení počtu:
 Pokud stroj nepracuje a je v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko STOP
 Počet se na displeji objeví během několika vteřin.
Mějte na paměti, že všechny přístroje ukazují minimálně 1200 – 1300 dokončených cyklů z důvodu
kontroly kvality.
*(cyklus = kompletní sada pohybů na vymáčknutí jednoho kusu ovoce)
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FUNKCE UZAMKNUTÍ VOLIČE (Model Z40 nebo Service)

Chcete-li uzamknout tlačítko SELECT, aby nedošlo k nechtěné změně v počtu kusů ovoce, které
má být vymačkáno, proveďte následující nastavení:











Na displeji zvolte počet, který chcete uzamknout.
Stiskněte tlačítko ON a vyčkejte, až se přístroj zastaví.
Vypněte přístroj vypínačem.
Při vypnutém přístroji stiskněte a podržte tlačítko STOP.
Přístroj zapněte a tlačítko STOP držte další čtyři vteřiny.
Na displeji se zobrazí čtyřciferné číslo.
Stiskněte tlačítko SELECT (ovládá dvě číslice vpravo) a tlačítko ON (ovládá dvě číslice vlevo)
současně pro navolení čísla 7437.
Stiskněte tlačítko STOP a na displeji se objeví - - - Vypněte přístroj vypínačem. Pokud se vám to nepodaří, displej bude i nadále zobrazovat - - - Zapněte přístroj. Nyní je tlačítko SELECT uzamčeno a na displeji se zobrazí zámek.

Chcete-li tlačítko SELECT odemknout, celý proces zopakujte.
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ZMĚNA PROVOZNÍHO REŽIMU

PŘECHOD MEZI BĚŽNÝM A SAMOOBSLUŽNÝM PROVOZNÍM REŽIMEM (Z40 na samoobslužný)
Vypněte přístroj hlavním vypínačem.
Při vypnutém přístroji stiskněte a podržte tlačítko STOP a následně zapněte hlavní vypínač a podržte
jej na 4 vteřiny, dokud se na displeji neobjeví čtyři čísla.
Jakmile se zobrazí, navolte čísla 4104, 4105, 4106 – stisknutím tlačítka ON se mění dvě číslice
nalevo a stiskem SELECT dvě napravo – poté stiskněte tlačítko STOP (po stisknutí tlačítka STOP se
na displeji zobrazí ----) a následně stroj vypněte hlavním vypínačem (pokud není stroj vypnut, z této
obrazovky nelze vyjet).
Když přístroj opět zapnete (nejprve spatříte verzi programu a následně kód), tlačítka ON a SELECT
přestanou fungovat a přístroj začne pracovat po zapnutí kohoutku.
Vteřinové zpoždění.
Tento postup opakujte zadáním kódu 4105.
Dvouvteřinové zpoždění. (Doporučeno)
Tento postup opakujte zadáním kódu 4106.
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NÁVRAT DO BĚŽNÉHO REŽIMU
Tento postup opakujte zadáním kódu 1001. Tlačítka ON a SELECT se znovu zprovozní a přístroj je
připraven pro volbu počtu pomerančů, které chcete vymačkat, a po stisknutí tlačítka ON se spustí.
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POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Přístroj je vybaven systémem úsporného pohotovostního režimu, který se aktivuje automaticky po 5
minutách. Když je přístroj v pohotovostním režimu, displej zhasne a všechny ikony s výjimkou ikony
přístroje jsou vypnuty. Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte kterékoliv ze tří tlačítek na
desce.
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BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Přístroj má různé bezpečnostní systémy:
1

Pokud není přední kryt sestaven nebo pokud je sestaven nesprávně, na displeji se zobrazí
chybová hláška Error s blikající oblastí předního krytu.

2

Pokud není přihrádka sestavena nebo nasazena, stroj nebude pracovat a na displeji se
zobrazí chybová hláška Error s blikající tmavou přihrádkou.

3

Pokud nejsou boční kryty sestaveny nebo jsou sestaveny nesprávně, na displeji se
zobrazí chybová hláška Error s blikající oblastí bočních krytů.

4

Pokud se z nějakého důvodu přístroj během provozu ucpe, motor se automaticky po
několika vteřinách zastaví a na displeji se zobrazí chybová hláška Error s blikající ikonou
vady, dokud není odstraněna příčina zablokování.

5

Díky systému tepelné ochrany motoru se přístroj v případě přehřátí zastaví a na displeji se
zobrazí chybová hláška Error a ikona teploměru. V tomto případě počkejte přibližně 10
minut, aby teplota motoru mohla klesnout. Chybová hláška zmizí. Zkontrolujte, zda nejsou
větrací mřížky a ventilátor ucpané.

6

Pokud se na displeji žádná zpráva nezobrazí, přístroj není napájen. Zkontrolujte, zda je
vypínač zapnutý a zda není pojistka zástrčky vyhořelá (Obr. 31).
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ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Lisovací prostor a části se musí čistit každý den.











Pokud je přístroj v provozu, vždy jej zastavujte programovacím tlačítkem Stop. Nikdy se
nepokoušejte zastavit přístroj pomocí hlavního vypínače. Nedodržení tohoto doporučení způsobí
zastavení přístroje v poloze, která brání čištění a může případně vést k poškození dílů kvůli
špatnému zacházení.
Vypněte přístroj vypínačem. (Obr.6) Digitální displej se vypne. (Obr. 7).
Sejměte kryt uvolněním z bočních krytů (Obr. 11) a očistěte jej hadříkem namočeným v neutrálním
mýdlovém roztoku (POZOR! NIKDY nepoužívejte abrazivní prostředky, které by jej mohly
poškrábat).
Odstraňte boční kryty lehkým tahem směrem nahoru (Obr. 12a)
Model Z40 nebo Z40 Service
- Vyjměte filtrační destičku nebo nádrž s filtrem, čímž se dostanete k maticím, které drží
vymačkávací zásobník (Obr. 13a-13b).
- Odstraňte zároveň vymačkávací přihrádku, čepel a pohárky. Dosáhnete toho
odšroubováním upevňovacích matic, které použijte jako podpěru. Zatáhněte k sobě,
uvolní se, takže je lze snadno odstranit. Odšroubujte matice hřídelí zásobníku a zatáhněte
vodorovně k sobě a odstraňte všechny díly (Obr. 14).
Pro velmi důkladné vyčištění odšroubujte koule uvnitř vymačkávacího zásobníku (Obr.
15); pod nimi by měla být podložka. Tyto díly můžete umýt v myčce nádobí nebo ručně.
POZOR PŘI MANIPULACI S OSTŘÍM (Obr. 3), protože je velmi ostré a mohli byste se
pořezat.

Model Self-service
- Odšroubujte matice hřídelí zásobníku a zatáhněte vodorovně k sobě a odstraňte zásobník
s kohoutkem a filtr (Obr. 16).
Vyčistěte zásobník s kohoutkem hadříkem navlhčeným v neutrálním mýdlovém roztoku (POZOR!
NIKDY nepoužívejte abrazivní prostředky, které by jej mohly poškrábat).
- Odstraňte zároveň vymačkávací zásobník, ostří a pohárky. Dosáhnete toho
odšroubováním upevňovacích matic, které použijte jako podpěru. Zatáhněte k sobě,
uvolní se, takže je lze snadno odstranit.
Pro velmi důkladné vyčištění odšroubujte koule uvnitř vymačkávacího zásobníku (Obr.
15); pod nimi by měla být podložka. Tyto díly můžete umýt v myčce nádobí nebo ručně.
POZOR PŘI MANIPULACI S OSTŘÍM (Obr. 3), protože je velmi ostré a mohli byste se
pořezat.
Vyčistěte přední část a košík vlhkým hadříkem.

Důležité upozornění
V případě poškození v důsledku nevhodného čištění záruka neplatí.

Montáž
Po vyčištění celého zařízení jej znovu sestavíte následujícím způsobem:
1 Přišroubujte koule do vymačkávacího zásobníku. Ujistěte se, že jste nejprve umístili podložky a
koule řádně UTÁHNĚTE! Poté upravte pozici koulí dle obrázku. Drážky se musí shodovat s
označením na přihrádce. (Obr. 17).
2 Vložte ostří do vymačkávacího zásobníku a žebra zasuňte do drážek kuliček (Obr. 18).
Zkontrolujte, zda ostří lehce klouže.
3 Vyrovnejte celý vymačkávací zásobník na příslušné hřídele (Obr. 19) a následně do
vymačkávacího zásobníku vložte pohárky a vyrovnejte je na hřídele (Obr. 20). Sestavu
namontujte do přístroje a dobře utáhněte matice.
4 Namontujte hřídele a stírací filtr dužiny do filtru. Filtr správně namontujte na patřičné místo do
filtrační destičky, samoobslužného zásobníku, nebo nádrže (HNACÍ HŘÍDEL BY MĚLA
PŘEČNÍVAT PŘES ZÁSOBNÍK ČI NÁDRŽ – Obr. 21a-21b-21c ) a sestavu namontujte do
přístroje. Zkontrolujte, zda je zásobník nebo nádrž řádně uchycena, díky čemuž se také zjistí,
zda je filtr správně umístěný (HNACÍ HŘÍDEL (Obr. 22a) BY MĚLA PŘESNĚ ZAPADAT DO
HEXAGONÁLNÍHO SERVOMOTORU FILTRU – Obr. 22b).
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6

Namontujte boční kryty přístroje (Obr. 12b).
Nakonec nasaďte kryt na boční kryty (Obr. 11).

Před spuštěním přístroje se ujistěte, že:




Zásobník na šťávu a ostří jsou správně umístěny.
Upevňovací matice jsou řádně dotažené.
Je namontována správná sada vymačkávacích částí (koule, pohárky a volič ovoce). (Viz
„Příslušenství“ v tomto návodu).

Pokud ostří, zásobník na šťávu, koule nebo pohárky nejsou správně namontovány, může dojít k
vážnému poškození těchto dílů nebo vnitřních komponentů stroje.
(Na chyby obsluhy se nevztahuje záruka)
(Modely Z40 nebo Z40 Service) Na displeji se zobrazí počet pomerančů, které mají být vymačkány.
Přístroj je nyní připraven k provozu.
(Model Self-service) Pokud je stroj připraven k provozu, na displeji se zobrazí „ikona zařízení a
oranžová ikona“.

Čištění podavače







Odstraňte vnější košík mírným otočením (Obr. 23).
Vyšroubujte matici umístěnou uvnitř košíku. (Obr. 24)
Vyjměte násypníkový třídič ovoce tahem nahoru. (Obr. 25)
Vyjměte košík spolu se spodním třídičem ovoce tahem nahoru, dokud nebude volný (Obr. 26).
Vyčistěte všechny části mýdlovou vodou, nebo je omyjte v myčce.
Části znovu smontujte v tomto pořadí: nejprve připevněte košík spolu se spodním třídičem
ovoce na hřídel(spodní třídič ovoce umístěte do pozice průměru pomerančů, které chcete
vymačkat, a to buď na střední sadu (viz Obr. 8a), nebo velkou sadu (Obr. 8b); u extra velké sady
by měl být odstraněn (Obr. 27). Následně koš ručně otočte, dokud není ukotven (čepy by měly
zapadnout do příslušných otvorů). Poté připojte třídič ovoce do košíku, ujistěte se, že je správně
usazen a nemůže se otáčet (Obr. 25), zašroubujte matici a nakonec umístěte vnější košík (Obr.
23).

Důležité upozornění
Při běžném používání přístroje mohou plastové díly přijít do styku se šťávou a zoranžovět. Toto je
zcela obvyklé a nejedná se o hygienickou závadu a nemá to vliv na fyzikální vlastnosti plastu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE

Stroj má různé vymačkávací sady pohárků, koulí a třídičů ovoce, které se používají v závislosti na
velikosti plodů, které chcete vymačkat.
a
b
c

d

Světle šedé pohárky a koule spolu s násypníkovým třídičem ovoce se hodí na ovoce o
průměru mezi 53 a 76 mm (Obr. 28).
Světle šedé pohárky a koule spolu s násypníkovým třídičem ovoce se hodí na ovoce o
průměru mezi 64 a 88 mm (Obr. 29). (Volitelná sada není součástí)
Velmi světle šedé pohárky a koule spolu s násypníkovým třídičem ovoce se hodí na
ovoce o průměru mezi 77 a 100 mm (Obr. 30) (Volitelná sada není dodávána s
přístrojem).
Spodní třídič ovoce se hodí na ovoce o průměru mezi 53-76 mm a 64-88 mm (Obr.
8a-8b)
Bez ohledu na použité vymačkávací sady, ostří se nemění.
POZOR!: Nikdy nemíchejte prvky z rozdílných sad.
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ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Údržba exteriéru přístroje: Jedná se pouze o každodenní čištění.
Interiér stroje: Po každém 1 000 000 cyklů se musí promazat vnitřní vodicí prvky přístroje a pružiny.
Také musí být provedeno kompletní vyčištění.
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RADY POUŽITÍ

Vždy se ujistěte, že používáte správné lisovací koule, pohárky a třídič ovoce pro velikost plodů,
které chcete vymáčknout. V případě, že je ovoce pro použitou lisovací soupravu příliš velké nebo
malé, může se snížit kvalita šťávy, protože může zhořknout.
V závislosti na velikosti plodů, které mají být vymačkány, se musí zvolit správný násypníkový třídič
ovoce.
Pokud je ovoce pro třídič příliš velké, plody nepropadnou do pohárku.
Pokud jsou jinak příliš malé, do pohárku bude padat více kusů ovoce.
Pokud se stroj nebude používat, doporučujeme jej vypnout. (Obr. 6)
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IDENTIFIKACE PORUCH

Porucha
Displej se nerozsvítí

Na displeji se zobrazí
chybová zpráva Error

Na displeji se zobrazí
chybová zpráva Error a
blikající ikona.

Zablokovaný přístroj
spodního víka.

Příčina a/nebo řešení
Bez napájení.
Pojistka vyhořela. (Obr. 31)
Napájecí kabel není správně
připojen. Zapněte spínač. (Obr. 6)
Vlhká obvodová deska. Desku teplem vysušte.
Přední kryt není správně nasazen. (Obr. 32)
Zásobník není sestaven nebo je nesprávně sestaven. (Obr.
33a-33b) Boční kryty nejsou správně nasazeny. (Obr. 34)
Přehřátí motoru.
Viz část BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉMY. Zkontrolujte, zda je
ovoce zmrazené.
Zkontrolujte nahromaděné slupky uvnitř
zásobníku na šťávu. Zkontrolujte, zda jsou
správně utaženy koule
Zkontrolujte, zda se pomerančové slupky nepřilepily na vnitřek
pohárků. Zkontrolujte, zda nejsou namíchané komponenty různých
lisovacích sad
Slupky ovoce mohou být příliš tlusté. Vyjměte podložku zpod koule.

Na odblokování přístroje použijte šestihranný klíč 5 mm, který najdete na pravé straně

Vložte jej do otvoru na pravé straně a při vypnutém přístroji jím otočte
proti směru hodinových ručiček, dokud se pohárky nedostanou nahoru a překážka
není odstraněna. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že šestihranný klíč je před zapnutím
přístroje odstraněn.
Zlomení ostří
Matice pohárků jsou příliš volné.
Koule jsou uvolněné.
Kus pomerančové kůry brání pohybu stíracího filtru.
Čistič filtru neodstraňuje
Filtrační sada byla sestavena v opačném pořadí. Zkontrolujte, zda hnací hřídel
dužinu z filtru.
správně zapadá do hexagonálního pohonu (Obr. 22a-22b)
Z ovoce se nelisuje dostatek
Podložky koulí (které jsou umístěny pod koulemi) chybí. Kůra ovoce
šťávy Násypník nedodává
je příliš tenká. Pod každou kouli umístěte jednu podložku navíc.
ovoce do prostoru lisování
Násypník dodává několik
Ovoce je příliš velké pro třídič ovoce.
Zkontrolujte pozici spodního třídiče ovoce (Obr. 8a)
pomerančů zároveň do
prostoru lisování
Ovoce je příliš malé pro třídič ovoce.
Zkontrolujte pozici spodního třídiče ovoce (Obr. 8b)
Násypník není správně sestaven. Viz čištění podavače v sekci čištění.
V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí ohledně náhradních dílů uvádějte model a sériové číslo vašeho přístroje (Obr.
5).
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ELEKTRICK SCHÉMA
É
Pojistka
Vypínač
Obvodová deska
Motorek
Kondenzátor
Mikrospínač
zásobníku

SEZ
NA
M

7
8
9
10
11
12

Magnetický snímač na předním krytu
Mikrospínač na levém krytu
Mikrospínač na pravém krytu
Mikrospínač čítače
Samoobslužný magnetický snímač
Ventilátor

KOMPONENT

0316000

TĚLO PŘIHRÁDKY NA LAHVE

1201016

MOTOREK VENTILÁTORU 120x120 115/60

0316002

ZÁSOBNÍK PŘIHRÁDKY NA LAHVE

1201019

MOTOREK VENTILÁTORU 120x120 230/50

0316004

PŘIHRÁDKA NA LAHVE z40

1403003

ŠROUB NÁSYPNÍKU

0504007

PODLOŽKA ŠROUBŮ A PASTORKŮ

1403010

ČÁST NÁSYPNÍKU

0505010A

UTAHOVACÍ MATICE S RÝHOVÝM SPOJEM

1408023

SILIKONOVÝ SPOJENÝ KOHOUTEK TOMLINSON

0505010A-1

MATICE POHÁRKU

1503002

KRUHOVÁ MAGNETICKÁ JEDNOTKA

0505010A-2

UTAHOVACÍ MATICOVÝ SPOJ Ø20

1605005

TRUBKA NA ODVOD ŠPINAVÉ VODY

0505016

PÁSY NA ODSTRANĚNÍ SLUPEK

2/13/9

KOHOUTEK NÁDRŽE

0506008

MIKRO (DLOUHÝ)

2/13/9-1

0506010

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

2/15

SILIKONOVÝ KOHOUTEK TOMPLINSON USAZENÍ
POHÁRKU
PODPŮRNÉ VÍČKO

0506011

POJISTKA 6A

3/9/1G

HORNÍ ŠEDÁ ZÁSLEPKA

0506014

ELEKTRICKÁ ZÁKLADNA

210101

ŠASI

0506015

ČERNÝ BIPOLÁRNÍ VYPÍNAČ

210102

ZAMYKÁNÍ ŠASI

0506021

SPOJENÍ

210103

TLUMIČ TLAČNÉ DESKY

0506023

ELEKTRICKÉ VEDENÍ UL

210201

ČELO PŘÍSTROJE

0506026

VÍČKO DRŽÁKU POJISTKY

210203

PŘEDNÍ KRYT

0506026-1

PŘÍRUBA DRŽÁKU POJISTKY

210204

BOČNÍ KRYT

0506027

ZÁSLEPKA Ø17,3

210205

POSUVNÝ KRYT

0506028

STISK KABELU

210206

PŘEDNÍ ŠROUB

0506032

POJISTKA 16A UL CSA

210207A

MATICE NÁSYPNÍKU

0506033

DRŽÁK POJISTKY 16A

210208

ŘEMENICE HŘÍDELE FILTRU

0506034

VÍČKO POJISTKY 16A

210210

VÍKO ZÁKLADNY

1003033

KOŠÍK NA SLUPKY 55L

210212

PODPĚRA
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210213

PODPŮRNÁ PODLOŽKA

210427

ŠROUB POSUVNÍKU POHÁRKU

210216

ZÁDA PŘÍSTROJE Z40

210428

ODBLOKOVACÍ ŠROUB

210301

PODPŮRNÝ PASTOREK

210429

ŘEMENICE MOTORKU FILTRU

210302

PODPĚRA PASTORKU

210430

DOPLNĚK TLAČNÉ DESKY

210303

LOŽISKO PASTORKU

210432

POSUVNÁ PODLOŽKA TLAČNÉHO ŠROUBU

210304

PASTORKOVÁ HŘÍDEL

210433

PRUŽINA ROHATKY

210305

SPODNÍ PASTOREK

210434

IZOLAČNÍ PRYŽ ROHATKY

210307

HORNÍ PASTOREK

210435

UZÁVĚR HP10

210308

KUŽELOVÝ PASTOREK

210501

PŘEDNÍ PLOCHÁ DESKA

210309

KUŽELOVÁ KORUNA

210502

ZDNÍ PLOCHÁ DESKA

210310

HLAVA KORUNY

210503

HŘÍDEL ZÁSOBNÍKU

210311

PODLOŽKA KORUNY ZÁKLADNY

210504

HŘÍDEL POHÁRKU

210312

SAMOMAZNÉ LOŽISKO

210505

LISOVACÍ ZÁSOBNÍK Z40

210313

KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ

210506

FILTRAČNÍ DESTIČKA Z40

210314

LOŽISKO NÁSYPNÍKU

210507A

OSTŘÍ Z40

210315

VÍKO VEDENÍ NÁSYPNÍKU

210509

SAMOOBSLUŽNÝ ZÁSOBNÍK Z40

210316

ZÁKLADNA VEDENÍ NÁSYPNÍKU

210510

EXTRA VELKÁ KOULE Ø90

210317

EXTERNÍ KOŠÍK

210511

EXTRA VELKÉ POHÁRKY Ø100

210318

VNITŘNÍ KOŠÍK

210512

VELKÁ KOULE Ø80

210319

TŘÍDIČ OVOCE 53-76

210513

VELKÝ POHÁREK Ø88

210320

TŘÍDIČ OVOCE 64-88

210514

STANDARDNÍ KOULE Ø68

210321

TŘÍDIČ OVOCE 77-100

210515

STANDARDNÍ POHÁREK Ø76

210322

DOLNÍ TŘÍDIČ OVOCE

210516

HŘÍDEL MOTORKU FILTRU

210323

ŘETĚZ

210517

HNACÍ HŘÍDEL FILTRU

210325

NÁLEPKA Ø77-100

210518

FILTR

210326

NÁLEPKA Ø64-88

210519

STÍRACÍ DUŽINOVÝ FILTR

210327

NÁLEPKA Ø53-76

210521

KOMPLETNÍ ZÁSOBNÍK S KOHOUTKEM Z40

210328

NÁLEPKA VNITŘNÍHO KOŠÍKU

210522

VELKÁ LISOVACÍ SADA Z40

210329

KALIBRÁTOR Z40

210523

EXTRA VELKÁ LISOVACÍ SADA Z40

210330

NÁSYPNÍKOVÝ KOŠÍK Z40

210524

KOHOUTEK NÁDRŽE Z40

210333

VRCHNÍ TĚSNĚNÍ 5X2X1260

210601

CPU PROGRAMÁTORU (230-50/60Hz)

210334

VRCHNÍ TĚSNĚNÍ 5X2X1850

210602

CPU PROGRAMÁTORU (110-50/60Hz)

210335

VRCHNÍ ZAVÍRÁNÍ

210603

CPU SEPARÁTORU

210336

VRCHNÍ TĚSNĚNÍ Ø3MM

210604

CPU SÍTOTISKU

210337

VRCHNÍ PODLOŽKA LISU TOP Z40

210605

DRŽÁK MIKROČÍTAČE

210401A

KOPÍROVACÍ SADA CYKLU Z40

210606

MIKRODRŽÁK LEVÉHO KRYTU

210402

MOTOR 230V 50Hz

210607

SAMOOBSLUŽNÝ DRŽÁK SNÍMAČE

210402B

MOTOR 220V 60Hz

210608

MIKRODRŽÁK LISOVACÍHO ZÁSOBNÍKU

210402C

MOTOR 110V 60Hz

210610

VRCHNÍ MAGNETICKÝ SNÍMAČ

210402D

MOTOR 240V-250V

210612

MIKROSVORKA LISOVACÍHO ZÁSOBNÍKU

210403

KONDENZÁTOR (230V)

210613

MIKROSVORKA BOČNÍHO KRYTU

210403B

KONDENZÁTOR (115V)

210614

SAMOOBSLUŽNÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ

210403C

KONDENZÁTOR (240V)

210803

ODKAPÁVACÍ ZÁSOBNÍK Z40

210404

PŘEVODOVKA TYP SX-50 15:1 Z40

210804

ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA Z40

210405

HŘÍDEL PŘEVODOVKY SX-50 Z40

210805

NÁDRŽ NA ŠŤÁVU Z40

210406

ŘEMENICE MOTORU 10 L (60Hz)

210806

VÍKO NÁDRŽE Z40

210407

ŘEMENICE MOTORU 12 L (50Hz)

210807

SAMOOBSLUŽNÝ DRŽÁK MAGNETU

210408

ŘEMENICE PŘEVODOVKY 30 L

210809

PODPĚRA NÁDRŽE Z40

210409

ŘEMEN 187L 050

210810

VÝPUSŤ ODKAPÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU

210410

UKOTVENÍ MOTORU Z40

210811

SYPÁTKO NÁDRŽE Z40

210411

OJNICE

210812

LEVÝ KOŠ Z40

210412

POSUVNÍK OSTŘÍ

210813

PRAVÝ KOŠ Z40

210413

POSUVNÝ ŠROUB OSTŘÍ

210814

MATICE M20

210414

ŠROUB LOŽISKA

210816

KOMPLETNÍ NÁDRŽ NA ŠŤÁVU Z40

210415

HŘÍDEL OSTŘÍ

210817

ZABLOKOVANÁ DESTIČKA KOHOUTKU

210416

TLAČNÝ POSUV

210818

MECHANIZOVANÝ ODKAPÁVACÍ ZÁSOBNÍK

210418

LISOVACÍ SADA

210819

KOMPLETNÍ ODKAPÁVACÍ ZÁSOBNÍK

210419A

TLAČNÁ DESKA

210821

ŠROUB AKTIVAČNÍ PÁKY

210420

KLÍN

210822

AKTIVAČNÍ PÁKA

210421

SVORKA KLÍNU PRUŽINY

210901

VÍKO MDP Z40

210422

POSUVNÍK POHÁRKU

210902

VÍKO MSP Z40

210423

LEVÁ ROHATKA

210912

PODPĚRA PŘIHRÁDKY NA LAHVE

210424

PRAVÁ ROHATKA

210914

LEVÝ SKLUZ SKŘÍNĚ

210425

VNITŘNÍ SPOJOVACÍ DESKA

210915

PRAVÝ SKLUZ SKŘÍNĚ

210426

VNĚJŠÍ SPOJOVACÍ DESKA

211002

LEVÁ DVÍŘKA
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211003

PRAVÁ DVÍŘKA MDP

211004

PRAVÁ DVÍŘKA MSP

I-985-M4

NEREZOVÁ ŠESTIHRANNÁ POJISTNÁ MATICE
M4 DIN-985

211007

ODKAPÁVACÍ ZÁSOBNÍK

T-Ø30/20/30-M6

SILENTBLOK Ø30/20/30MM-M6

211008

ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA

T-933-M8x30

ŠROUB M8x30 DIN-933

211009

PODPĚRA ODKAPÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU

T-934-M8

I-471-E28

POJISTNÝ KROUŽEK E-28 DIN-471

T-DOWEL-M6x70

POZINKOVANÁ ŠESTIHRANNÁ MATICE M8 DIN934
UPEVNOVACÍ CVOČEK Ø6.5/M6x70MM

I-933-M4x10

NEREZOVÝ ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
M4X10
NEREZOVÝ ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU

ROD.6201ZZ

LOŽISKO 6201ZZ

V0070

IMBUSOVÝ KLÍČ 5MM

M4X20
NEREZOVÝ ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
M5X10
NEREZOVÝ ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

V0071

DRŽÁK IMBUSOVÉHO KLÍČE 5MM

V0126

ZARÁŽKA DVÍŘEK

I-965-M3x8

M3X8 DIN-965

V0133

PODLOŽKA ZÁSOBNÍKU NA ŠŤÁVU

V0184

DRŽÁK IMBUSOVÉHO KLÍČE 3MM

I-965-M4x10

NEREZOVÝ ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
M4X10 DIN-965

V0215

KOLEČKO S BRZDNÝM ČEPEM

I-985-M3

NEREZOVÁ ŠESTIHRANNÁ POJISTNÁ MATICE
M3 DIN-985

V0216

KOLEČKO BEZ BRZDNÉHO ČEPU

V0219

MAGNETICKÁ PŘÍCHYTKA

I-933-M4x20
I-933-M5x10
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ZÁRUKA

Společnost ZUMMO-INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. prostřednictvím oficiálního distributora
poskytuje na své přístroje záruku na dobu 3 ROKY platnou od data doručení distributorovi v souladu s
těmito podmínkami:
Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové a výrobní vady.
Pokud se při běžném používání a během záruční doby zjistí jakékoliv závady, budou vadné díly
vyměněny zdarma.
Oprava nebo výměna součástí přístroje během záruční doby neznamená její prodloužení.
Záruka je platná pouze tehdy, pokud se prokážete původní fakturou. Na původní
náhradní díly se vztahuje záruka šest měsíců.

Tato záruka se nevztahuje na
Veškeré škody, které nejsou přímo způsobeny chybnou výrobou nebo vadou materiálu.
Veškeré škody způsobené nesprávnou instalací, zneužitím, nesprávným použitím, úpravami,
nehodami nebo nedbalostí.
Veškeré díly poškrábané v důsledku nevhodného
mytí. Práce, na něž se nevztahuje záruka.
Veškeré škody způsobené nezpůsobilou osobou nebo
materiály. Veškeré škody v důsledku průmyslového
využití přístroje.
Veškeré škody v důsledku
nesprávného čištění. Následující
součásti:









210505
210507A
210510
210512
210514
210519
210604
2/13/9-1

LISOVACÍ ZÁSOBNÍK
OSTŘÍ
EXTRA VELKÁ KOULE
VELKÁ KOULE
STANDARDNÍ KOULE
STÍRACÍ DUŽINOVÝ FILTR
CPU SÍTOTISKU
SILIKONOVÝ KOHOUTEK USAZENÍ POHÁRKU

Technická podpora
V případě škody způsobené v průběhu záruční lhůty doporučujeme obrátit se na autorizovaného
prodejce, který zboží dodal, nebo zavolat společnosti ZUMMO:
E-mail:sat@zummo.es
Tel:+34.96.1301246
Fax:+34.96.1301250
Veškeré opravy během záruční doby neschválené společností ZUMMO povedou k okamžitému
zrušení záruky.
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LIKVIDACE A RECYKLOVATELNOST

Použité zařízení
Evropská unie
Tento symbol udává, že elektrické a elektronické díly v přístroji nesmí být vyhozeny
s běžným komunálním odpadem. Chcete-li toto zařízení vyhodit, nepoužívejte
běžný koš! Pro tyto produkty existuje speciální sběrný systém.
Pro více informací o sběru a recyklaci tohoto výrobku se obraťte na sběrnou službu, kontrolora
likvidace odpadů nebo prodejce, který vám výrobek prodal.
Správným vyřazením produktu zároveň pomůžete zachovat přírodní zdroje (recyklace materiálů) a
zabráníte možným škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít
nesprávným zacházením s vyhazovaným produktem.
Nesprávné vyřazení tohoto produktu může mít za následek postih v souladu s místní legislativou.
Země mimo Evropskou unii
Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt, proveďte tak v souladu s platnými právními předpisy nebo s
jinými předpisy vaší země relevantní pro elektrický a elektronický odpad.

Obal
Při likvidaci obalu berte zřetel na místní předpisy pro tento druh odpadu. Oddělte jednotlivé odpadní
materiály z obalu a předejte je do nejbližšího sběrného střediska.
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DECLARACION “CE” DE CONFORMIDAD
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ „CE“
DECLARATION DE CONFORMITE “CE”
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITÀ
DECLARAÇÃO “CE” DE CONFORMIDADE
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ «СЕ»
“CE” UYGUNLUK BEYANI
2006/42/CE
ZUMMO, Innovaciones Mecánicas S.A.
C/ Cádiz 4 - 46113 Moncada, Valencia, España
-

Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al que esta
declaración se refiere, es conforme con las siguientes normas:
Přebíráme plnou odpovědnost a prohlašujeme, že výrobek relevantní pro toto
prohlášení je v souladu s následujícími předpisy:
Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette
déclaration se réfère est conforme aux normes suivantes:
Auf unsere alleinige Verantwortung erklären wir, da das Produkt, worauf sich diese
Erklärung bezieht, folgenden Normen entspricht:
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa
dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:
Declaramos por nossa responsabilidade exclusiva que o produto a que esta
declaração se refere está em conformidade com as seguintes normas:
Onder onze volledige verantwoordelijkheid, verklaren wij hierbij dat het product
waarnaar deze verklaring verwijst, aan de volgende normen voldoet:
С полной ответственностью заявляем, что настоящий продукт соответствует
следующим нормам:
Bu beyan başvurduğu ürünün şu standartlara uyumludur tamamen kendi
sorumluluğumuzda olmak üzere:

EN 60335-1
EN 60335-2-14/A2:2000
EN 50106:1997
73/23/CEE
2004/108CEE
2002/72/CEE and 2008/39/CEE
1935/2004/CEE
93/43CEE
Modelo/Model/Modèle/Modell/Modello/Model/Модель/Modeli:

Z40

Sériové č.:
Datu
m:

Enrique Muñoz / Энрике Муньос
Technik / Инженер
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www.zummo.es
CERTIFICADO DE GARANTÍA / ZÁRUČNÍ LIST BON DE
GARANTIE / GARANTIEURKUNDE
CERTIFICATO DI GARANZIA / CERTIFICADO DE GARANTIA
GARANTIECERTIFICAAT / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
GARANTİ BELGESİ
Nombre / Jméno /
Nom Name / Nome /
Name
Naam / Имя / adı: ……..………………………………………………………………….…………
Dirección / Adresa / Adresse
Anschrift / Indirizzo / Endereço
Adres / Адрес: .................................................................................................................
Población / Město / Ville
Ort / Comune / Localidade
Gemeente / Город / şehir: …………………................................................................................
Tel / Тел: .…………………………………………………………………..............................
Fecha de venta / Datum prodeje /Date d’Achat
Verkaufsdatum / Data de la Vendita / Data de la Venda
Verkoopdatum / Дата продажи / Satış tarihi…………………………………….........................
Modelo / Model / Modèle
Modell / Modello / Modelo
Model / Модель / Modeli: ………………………………………......................................................

Sello del establecimiento / Razítko prodejce / Sceau de l’establissement
Stempel der Verkaufseinrichtung / Timbro della ditta / Carimbo do estableciment
Stempel van de winkel / Печать компании-продавца / Mülkiyet Damga
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