
NÁVOD NA POUŽITIE – Zariadenie na odsávanie materskej kašičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zariadenie na odsávanie materskej kašičky umožňuje odčerpávanie materskej kašičky z bunky rýchlym a efektívnym 
spôsobom (výťažok cca. 10 ml / 1 min). 

 
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom obsiahnutých. 
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou. 

 
 

Bezpečnostné opatrenia – elektrická sieť 
a. Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej zásuvke s napätím uvedeným na typovom štítku.  
b. Napätie elektrickej siete musí byť vybavené prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím 

prúdom nepresahujúcim 30mA. Prevádzku ističa pravidelne kontrolujte. 
c. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je kábel poškodený, jeho výmenu by mala vykonať 

kvalifikovaná osoba alebo servisný zástupca firmy. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného 
napájacieho kábla alebo niektorej z jeho častí! 

d. Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je vypínač v  polohe „0“ - vypnuté.  
e. Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrný! Pri zapájaní zariadenia do elektrickej siete majte ruky suché! 
f. Miesto, na ktorom je zariadenie umiestnené musí byť suché! 
g. Nepremiestňujte zariadenie počas jeho používania. 

 
 

Bezpečnosť pri práci 
a. Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové 

a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli 
poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti 
nehrali so zariadením.  

b. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v prípade poškodenia zariadenia môže byť oprava vykonaná iba 
kvalifikovanou osobou. 

c. Chráňte zariadenie a motor pred vlhkosťou (aj počas skladovania).  
d. Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov. 
e. Je striktne zakázané vykonávať akúkoľvek údržbu počas prevádzky. 
f. V prípade akéhokoľvek problému okamžite vypnite zariadenie. 
g. Zariadenie udržujte v teplote nad 0°C. Zariadenie nezapínajte, ak je teplota nižšia ako 5°C. Ak zariadenie 

prenesiete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho počkajte kým sa zohreje na teplotu prostredia.  
h. Je zakázané ťahať za kábel. Napájací kábel by mal byť ďaleko od zdrojov tepla, ostrých hrán a je dôležité dbať 

o jeho dobrý technický stav. 

 



 
 
                                                                  
                                                            
             Zákaz opravovať zapnuté zariadenie                                 Zákaz odoberania častí zo zariadenia počas jeho prevádzky  

 
 
Údržba a skladovanie: 

 
UPOZORNENIE! 
Pred údržbou odpojte zariadenie z elektrickej siete! 
 

Zariadenie umývajte vlažnou vodou s flanelovou utierkou a s malým množstvom prípravku, ktorý je určený pre 
následný styk s potravinami. Venujte zvýšenú pozornosť elektrickým súčastiam – zabráňte ich navlhnutiu a kontaktu 
s vodou! Zariadenie po vyčistení dôkladne osušte. Žiadnu súčasť zariadenia neošetrujte chemickými prípravkami. 
 
Skladujte na suchom mieste pri teplote nad 0°C. Po každom použití vyčistite a dôkladne vysušte zariadenie.  
Pred začiatkom každej sezóny musí byť vykonaná na zariadení technická kontrola a v prípade akejkoľvek poruchy je 
potrebné kontaktovať servisné stredisko. 
 
 

Likvidácia 
Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu elektrických a elektronických 
zariadení. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je 
rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.  
 
 

Materská kašička 
Včelia materská kašička sa získava z materských buniek, ktoré buduje včelia rodina vtedy, ak sú nútené ku výchove 
novej včelej matky. Z tohto dôvodu je včelia materská kašička úzko spätá s chovom včelích matiek. 

Aby včely začali budovať materské bunky na výchovu novej včelej matky, včelár musí u včelej rodiny vzbudiť pocit, že 
včelia matka umrela a tým pádom včelia rodina osirela. Po tomto úkone včelár umiestni do úľa umelo vytvorené 
bunky, ktoré pripomínajú materské bunky. Do nich následne vloží včelie larvy a tým začnú včely produkovať včeliu 
materskú kašičku. 72 hodín po rojení včelár premiestni včely, ktoré kŕmia včeliu matku a následne vyberie z 
materských buniek včeliu materskú kašičku. V jednej takejto bunke sa nachádza približne 200-350mg včelej 
materskej kašičky. 

 
Verzie zariadenia 

 
Kód: W011 W010 

Názov: 
Zariadenie na odsávanie 
materskej kašičky, 12V 

Zariadenie na odsávanie materskej 
kašičky, 230V 

Výkon: 15W 20W 

Rozmery (Š x D x V): 280 x 270 x 165 mm 280 x 270 x 165 mm 

Príslušenstvo: 5 ks 100 ml fľaštička 5 ks 100 ml fľaštička 

  2 ks spájacie hadičky 2 ks spájacie hadičky 

  napájací kábel - vidlica 230V napájací kábel - svorky 12V 

  sklenená odsávacia koncovka sklenená odsávacia koncovka 

 

 
 



Príprava odsávacieho zariadenia na použitie 
 

1. Príprava spojovacích hadičiek    2. Pripojenie tvrdej hadičky 

 
 
 
 
 

3. Pripojenie mäkkej hadičky 
 
 
 

 
 



4. Pripojenie napájacieho kábla 
 

A) 230V       B) 12V 

 
 
 
Po pripojení všetkých komponentov zapojte čerpacie zariadenie k zdroju el. energie podľa typu (230V alebo 12V). 
Zariadenie je pripravené na používanie, po zapnutí vypínača 0/1 do polohy 1 sa spustí čerpadlo. 
 
 
 
 
Po použití vypnite zariadenie prepnutím vypínača 0/1 do 
polohy 0 – vypnuté. Odpojte zariadenie od zdroja el. 
energie. Následne odpojte hadičky od čerpadla 
a fľaštičky. Pri odpájaní hadičiek zatlačte modrý gumový 
zaisťovací prúžok na prípojke a opatrne vytiahnite 
gumenú hadičku. Neťahajte za hadičku, pretože by to 
mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia. 
 
Po použití dôkladne vyčistite gumené hadičky, pipetu 
a fľaštičky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


