
SMOOTHER 

Električni lupilec sadja in zelenjave 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Spoštovani, 

 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. 

Električni lupilec sadja je odlična naprava za lupljenje, ki z gladkim in hitrim 

gibanjem olupi kožo krompirja, zelenjave in sadja! Je rešitelj tistih, ki ne marajo 

lupljenja. Lupilec sadja je močan pomočnik v vsaki kuhinji.  

 

 

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih hranite za nadaljnjo 

uporabo. 

 



PAKET VSEBUJE: 

1 x osnovna enota 

3 x glava z rezili: Ena je že nameščena na strojček, drugi dve pa sta shranjeni na 

dnu naprave 

1 x koničasti pripomoček za lupljenje (shranjeno v podnožje naprave) 

1 x Navodila za uporabo 

 

SPECIFIKACIJE 

Napetost:  

• 4 x AA baterije (Baterije niso priložene)  

• AC100-240V, DC6V 500mA (adapter ni priložen) 

Frekvenca: 50/60Hz  

Moč: 3W 

Material: ABS, Nerjaveče jeklo 

Primerno za: lupljenje sladkega krompirja, krompirja, paradižnika, bučk, jabolk, 

hrušk, pomaranč, limon, manga, kivija, kumar, redkev, papaje. Primerno tudi za 

drugo trdo sadje in zelenjavo z gladko lupino.  

 

POMEBNE VARNOSTNE INFORMACIJE 

Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki 

vključujejo tudi spodnje:  

• Preberite vsa navodila. 

• Pred uporabo odstranite vse vrečke in embalažo iz naprave. 

• Pred uporabo se prepričajte, da je naprava temeljito očiščena. 

• Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi 

fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem 

izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe. 

• Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. 

• Izogibajte se stiku s premičnimi deli. 

• Da bi zmanjšali tveganje za telesne poškodbe in / ali poškodbe naprave, 

med uporabo ne postavljajte rok, las, oblačil ali drugih predmetov v 

bližino rezila lupilnika. 

• Naprave ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene. 



• Med uporabo naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. 

• Vedno se prepričajte, da je uporabljena napetost v skladu z nazivno 

napetostjo lupilnika. 

• Med uporabo naprave ne odstranjujte nobenih delov naprave. 

• Kadar uporabljate kakršne koli podaljševalne kable, se prepričajte, da je 

električna moč žice združljiva z lupilnikom. 

• Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem. 

• Če naprava ne deluje pravilno, jo izklopite in prenehajte uporabljati, 

dokler se težava ne odpravi. 

• Naprave ne postavljajte na ali v bližino gorilnika za vroč plin, vročega 

električnega gorilnika ali v ogrevane peči. 

• Ne uporabljajte priključkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, saj 

lahko pride do požara, električnega udara ali telesnih poškodb. 

• Pazljivo ravnajte z rezili, saj so ta ostra in lahko povzročijo poškodbe. 

• Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo 

zaradi nepravilne uporabe naprave. 

• Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan. 

• Nepravilna uporaba lupilnika lahko povzroči materialno škodo ali celo 

telesne poškodbe. 

• Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.  

• Motorne enote nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino; 

obrišite jo zgolj z vlažno krpo. 

• Vse komponente, ki so priložene lupilniku, so združljive samo s tem 

izdelkom. Ne uporabljajte teh delov na drugih podobnih izdelkih. 

• Napravo pred montažo, demontažo, čiščenjem in shranjevanjem vedno 

izklopite. 

 

SHRANITE NAVODILA 

 

 

FCC OPOZORILO: Vse spremembe ali modifikacije, ki jih izrecno ni odobrila 

oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za 

upravljanje te opreme. 

 

 

 



SESTAVNI DELI NAPRAVE 

1. Podporni drog 
2. Vpenjalna roka 
3. Lupilna roka 
4. Ročica za nastavitev višine 
5. Gumb za vklop/izklop 
6. Sprostitev rezila 
7. Držalo rezila 
8. Vrteči zobci 
9. Motorna enota 
10. Predel za shranjevanje rezila 
11. Predel za baterije (baterije niso vključene ) 
12. Vhod za napajanje 
13. Napajalni adapter (ni vključen) 
14. Pripomoček za luščenje 
15. Rezila za lupljenje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED UPORABO 

OERATING YOUR PEE 

Pred montažo in uporabo očistite lupilnik in vse njegove sestavne dele. Ne 

dotikajte se rezila lupilca, saj je oster in lahko povzroči poškodbe. 

LE 

• Opozorila o baterijah & informacije o odlaganju 

- Za najboljše rezultate uporabljajte alkalne baterije tipa AA. 

- V izdelek namestite samo nove baterije iste vrste. 
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- Če baterij ne vstavite v pravilno polariteto, kot je navedeno v 

predelu za baterije, lahko to skrajša življenjsko dobo baterij 

ali povzroči puščanje baterij. 

- Ne mešajte starih in novih baterij. 

- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) ali 

polnilnih (nikljevih kadmijevih) ali (nikljevih kovin hidridov) 

baterij. 

- Ne odlagajte baterij v ogenj. 

- Baterije je treba reciklirati ali odstraniti v skladu z državnimi 

in lokalnimi smernicami. 

 

• Upravljanje lupilca 

 

1. Delovanje baterije 

Predalček za baterije je nameščen v 

podstavku naprave. Prepričajte se, 

da so baterije pravilno nameščene, 

saj se v nasprotnem primeru lupilnik 

ne bo vklopil. 

 

Preskusite lupilnik tako, da dvignete 

lupilno roko na vrh podpornega 

droga in pritisnete gumb za vklop / 

izklop. 

Tip baterije: AA 

Količina baterij: 4 (baterije niso vključene ) 

 

2. Napajalni adapter 

 

Lupilnik se lahko uporablja 

tudi kot kabelski aparat (brez 

baterij) z napajalnikom (ni 

priložen). 

 

 Napajalni kabel Odprtina za napajanje 



UPORABA NAPRAVE 

Pred montažo in uporabo očistite lupilnik in vse njegove sestavne dele. Ne 

dotikajte se rezila lupilca, saj je oster in lahko povzroči poškodbe 

1. Lupilnik postavite na čisto in stabilno površino. 

Preverite, ali je gumb za vklop / izklop v položaju 

»Izklopljeno«. Vstavite 4 baterije AA v predel za 

baterije, ki se nahaja na dnu lupilnika ali pa 

priključite napajalnik. 

 

2. Sadje ali zelenjavo namestite na sredo vrtečih se 

zobcev. Sadež nežno pritisnite navzdol, tako, da 

ostane trdno na svojem mestu. 

 

3. Pritrdilno roko spustite na sadje ali zelenjavo in 

konico vstavite v sadež (ravno toliko, da se konica 

pritrdi v sadež). 

 

4. Z ročico za nastavitev višine namestite lupilno roko 

nad sadež. Ne dotikajte se rezila lupilca, saj je oster 

in lahko povzroči poškodbe. 

 
5. Vklopite lupilnik s pritiskom gumba za vklop / izklop. 

Lupilniku omogočite, da kožo olupi v enem gladkem 

in neprekinjenemu zavoju. Ko lupilna roka doseže 

dno sadeža, se lupilnik samodejno ustavi. Ko lupilno 

roko privzdignete, se bo lupilnik ponovno 

samodejno zagnal.  

 
6. Dvignite vpenjalno roko in odstranite olupljeno 

sadje ali zelenjavo iz vrtečih se zobcev. 

 



POZOR: Ko lupilno roko privzdignete, se lupilnik samodejno ponovno 

zažene. Če želite popolnoma izklopiti električni lupilnik, preprosto dvignite 

lupilno roko in pritisnite gumb za vklop / izklop. 

 

OPOMNIK 

 

 
 

Električni lupilnik ne more olupiti skrajnih koncev sadeža. Kot pomoč 

uporabite spodnje čistilno rezilo. 

 

 
 

 

 

 

 

Pripomoček za 

lupljenje na dnu 

naprave 

Očistite preostalo 
lupino 

Očistite morebitne 

ostanke lupin ali 

popke 



MENJAVA REZIL 

Rezila lupilca so zasnovana za gladko in enostavno lupljenje. Ko rezilo 
preskoči, se zatakne ali se močno zamaši, ga boste morda morali 
zamenjati z enim od priloženih nadomestnih rezil. 

 
1. Prepričajte se, da je lupilnik izklopljen. Napravo obrnite na 

glavo in odprite predel za shranjevanje rezil, ki se nahaja v 
podnožju motorne enote. Vzemite enega od dodatnih rezil. 
 

 
2. Z lupilne roke odstranite držalo rezila. To storite tako, 

da stisnete zatič držala skupaj, ter ga povlečete stran od 
podpornega droga.   
 

 
3. Odstranite rabljeno rezilo tako, da ga z držala potisnete 

navzgor.  
 
 
Opomba: Preden se dotaknete ali odstranjujete rezilo lupilnika, lupilnik 
vedno izklopite. Pri rokovanju z rezilom se nikoli ne dotikajte samega rezila; 
namesto tega ga držite za rdečo osnovo. 
 
 

4. Položite sivo držalo rezila in rdeče rezilo lupilnika položite 
navzdol tako, kot je prikazano. Majhna zatiča v držalu rezila 
morata biti usmerjena navzgor. 

 
 

5. Novo rezilo poravnajte z robovi na držalu rezila, nato pa 
rezilo potisnite na držalo, tako, da se trdno zaskoči. 
Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je rezilo pravilno 
pritrjeno na držalo rezila. 
 

 
6. Če želite držalo rezila ponovno pritrditi, ga potisnite 

nazaj v režo na koncu lupilne roke. 
 



VZDRŽEVANJE 

 
Motorne enote nikoli ne pomakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Pred 
čiščenjem lupilnika odstranite baterije ali napajalnik. 

OPOZORILO: NAPRAVE NIKOLI NE POMAKAJTE V VODO ALI KATEROKOLI 
TEKOČINO. NAPRAVA NI VARNA ZA UPORABO V POMIVALNEM STROJU.   

RAZSTAVLJANJE IN ČIŠČENJE  

1. Pred čiščenjem izklopite lupilnik. 

2. Z lupilne roke odklopite držalo rezila.  Iz držala varno odstranite rezilo lupilca. 

3. Rezilo lupilnika in držalo operemo v topli, milni vodi. S prsti se ne dotikajte 
rezila iz nerjavečega jekla. Če želite odstraniti ostanke lupin, rezilo previdno 
očistite s krtačko. 

4. Motorno enoto, vrtljive se zobce in vpenjalno roko obrišite z vlažno krpo.  

5. Rezilo namestite na držalo in ga pritrdite nazaj na lupilno roko. 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži 
označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek 
po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste 

preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov 
pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o 
recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje 
gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 
 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 


