
 
Návod na obsluhu a záručný list 
Na lisy HON 12-18-30 Litrový 
 
 
ZÁRUČNÝ LIST 
 
Na ručný lis je poskytnutá záruku 2 roky Za akosť a funkciu lisu  
ručíme, pokiaľ sa jedná o vady materiálu alebo prevedenia, pričom musia byť 
dodržané tieto podmienky: 
1/ Lis je používaný presne podľa návodu na obsluhu. 
2/ Nie je násilne mechanicky poškodený. 
3/ Neboli na ňom vykonané neodborné zásahy a úpravy a nebolo s výrobkom 
nesprávne zachádzané. 
Pri reklamácii uveďte okolnosti, za ktorých došlo ku závade, či poškodeniu. 
  
Údržba: 
Pred použitím lisu namažte šrób niekoľkými kvapkami rastliného oleja 
kvapnutím medzi šrób a maticu. Po skončení práce je potrebné všetky časti,  
ktoré prišli do styku s ovocím a šťavou, dôkladne vyčistit a umyť vodou.  
Taktiež je nutné vyčistiť špáry medzi latkami koša a závitmi vodiaceho šróbu 
a lisovacej hlavy. Klzné plochy šróbu je potrebné natrieť rastlinným olejom.  
Lis uložíme na suché, dobre vetrané miesto, aby nedošlo k napadnutiu dreva 
plesňou. Dodržovaním pokynom od výrobcu Vám bude výrobok slúžiť  
K Vašej plnej spokojnosti. 

           
 
 
 

 
                            

                                                   
                                   
 

 

Návod na použitie: 
 
Ručný lis slúži na vytlačenie šťavy z jabĺk, hrozna, hrušiek a iného 
ovocia na výrobu muštov a vín. 
Zberná plechová misa (ošetrená potravinářskou farbou), v ktorej sa 
zhromažďuje vylisovaná šťava, je pripevnená na základni z oceľových 
profilov.  
Kôš je vyrobený z bukového dreva. V osi základne a misy je zapustený 
vodiaci šrób s lisovaciou hlavou, pričom kôš lisu je potrebné 
vycentrovať pomocou  polkruhových prítlačných dosiek ku vodiacim 
šróbom. 
Postupným otáčaním šróbu  vytvárame potrebnú lisovaciu silu, ktorá je 
prenášaná cez drevené hranoly a prítlačnú dosku na lisované ovocie.  
Pri lisovaní ovocia, mimo hrozna, sa doporučuje pred naplnením 
ovocnou drvinou vložiť do vnútorného priestoru koša riedku tkaninu (je 
súčasťou balenia), ktorá zabráni vytlačovaniu lisovanej drviny medzi 
špáry koša. Výška základne od podlahy umožní zasunúť pod lis nádobu 
pre vylisovanú šťavu 
 
POZOR:  Lisované ovocie nepritlačujte rukou, možnosť 
poranenia. Nikdy nelisujeme celé ovocie, vždy musí byť 
podrtené, v opačnom prípade veľká časť lisovaného 
ovocia zostane nedotknutá! 
 
 
 
 
 


