
Návod na montáž a použitie 
 

MECHANICKÝ LIS NA OVOCIE  
 

-   10 litrov  
-   15 litrov 
-   25 litrov 
-   40 litrov 
-   60 litrov 
-   80 litrov  
- 100 litrov  

 
Lis na ovocie slúži na lisovanie ovocia a hrozna. Pracuje na princípe 
mechanického vretena. Lis má pozinkované všetky časti a je celkovo 
dobre chránený proti korózii. Aby Vám lis dlho slúžil k maximálnej 
spokojnosti, prečítajte si nižšie uvedené pokyny. 
 
POZOR! 
Pri lisovaní treba najskôr kôš umiestniť do stredu základne, až potom 
môžete vsypať ovocie alebo hrozno, ktoré chceme lisovať. 
Ovocie alebo hrozno zarovnajte, hore poskladajte vrchnú časť lisu 
a pomaly stláčajte. 
Občas premažte axiálne ložisko na uťahovacom mechanizme. 
Po práci je potrebné umyť lis, osušiť ho a uložiť na suché miesto. 
 
Náhradné diely a servis pre naše výrobky zaisťuje výrobca najmenej 
10 rokov, čo zaručuje ich kvalitu a tiež serióznosť našej firmy. 
 
 
 

 



Hlavné časti lisu na ovocie: 
1- Podstavec 1ks 
2- Hriadeľ  1ks 
3- Vzpera  4ks 
4- Výpust  1ks 
5- Noha  4ks 
6- Podstava 4ks 
7- Vreteno  1ks 
8- Obruč  4ks 
9- Nosič  4ks 
10- Lišta  28ks 
11- Skrutka  56ks 

12- Klin  4ks 
13- Podstavce 4ks 
14- Polkruh barana 2ks 
15- Matica   1ks 
16- Podložka 1ks 
17- Axiálne ložisko 1ks 
18- Tlačná platňa 1ks 
19- Poistka  2ks 
20- Klin račne 1ks 
21-  Páka  1ks 

 

Záručný list 
 
    REBIOP /ďalej len „predávajúci“/ sa zaväzuje promptne, najneskôr do lehoty 30 dní od prevzatia výrobku 
k reklamácií, ako to umožňujú konkrétne podmienky, po prijatí písomnej alebo ústnej reklamácie koncového užívateľa, 
podľa konkrétnych okolností a podľa svojho uváženia buď nahradiť, refundovať alebo opraviť ktorékoľvek časti 
reklamovaného výrobku, ktoré boli preukázateľne poškodené alebo znefunkčnené bez zavinenia používateľa, a nie 
v rozpore s návodom na používanie výrobku, neboli alebo nie sú používané s neoriginálnym príslušenstvom, dielmi 
a súčiastkami, alebo sa stali chybnými, alebo neopraviteľnými v dôsledku chybného materiálu, nevhodnej konštrukcie 
alebo nekvalitnej výroby. Záručná lehota na tovar v sortimente predávajúceho je v zmysle § 620 Občianskeho 
zákonníka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  
      Táto záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu alebo náhradu fyzickú alebo finančnú chybných alebo 
neopraviteľných častí a znovu uvedenie  výrobku do stavu, v akom sa výrobok nachádzal v stave pred chybou 
podliehajúcej záruke, vrátane nákladov na dopravu, balenie a poistenie. Záručná lehota začína plynúť prevzatím 
výrobku k užívaniu a odovzdaním príslušnej dokumentácie potrebnej k užívaniu. Dátum odovzdania sa vyznačí na 
záručnom liste. Záručný list nepotvrdený predávajúcim nie je platným. Miestom uskutočnenia záručnej opravy je 
servisné stredisko predávajúceho.  
      Zodpovednosť predávajúceho v rámci záruky sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, nesprávne použitie, nesprávnu 
údržbu, nedodržanie návodu na použitie, nadmerné zaťaženie a otrasy, alebo akúkoľvek inú príčinu v rozpore 
s návodom na používanie, odporúčaniami predávajúceho a s ostatnou dokumentáciou, odovzdanou zákazníkovi pri 
prevzatí výrobku.  
      Predávajúci nie je zodpovedný v zmysle všeobecných záručných podmienok za poškodenia výrobku spôsobené 
užívateľom, alebo akoukoľvek neoprávnenou treťou stranou v záručnej lehote, alebo za použitie súčiastok resp. 
náhradných dielov, ktoré nie sú originálne. Táto záruka výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť predávajúceho za 
následné straty a škody na akomkoľvek základe počas záručnej alebo pozáručnej opravy. Záručná doba je na každý 
výrobok minimálne v dĺžke stanovenej platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
      Predávajúci vydáva záručný list len k výrobkom, ktoré sú jednoznačne stotožniteľné prostredníctvom výrobného 
čísla a pod. V prípade ostatných výrobkov ako záručný list slúži faktúra s dodacím listom, pričom platia tieto všeobecné 
záručné podmienky. Záručný list obsahuje typ zariadenia, výrobné číslo, dátum začatia plynutia záruky /zväčša dátum 
kúpy/ a záručnú dobu v mesiacoch. Akákoľvek úprava záručných podmienok, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy na 
kúpu a predaj tovaru, uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim má prednosť pred Všeobecnými záručnými 
podmienkami. V prípade predaja použitého tovaru predávajúci poskytne obmedzenú záručnú dobu v súlade s § 620, 
ods. 2 Občianskeho zákonníka. V ostatných prípadoch sa uplatňovanie záruky na výrobky a diela upravuje príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a vo vymedzených prípadoch príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

        

Prístroj/Zariadenie: ....................................................................v.č:.................................. 

 

Dátum kúpy /Začiatok plynutia záručnej doby/: ....................................                                    ––––––––––––––––––––––––––                                           

         Pečiatka a podpis predajcu 

                                                                       

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce 
rebiop@rebiop.sk, tel. 037 630 6303 


