
Návod k použití
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. 
2. Zařízení  mohou používat  osoby  od  8  let  věku a  osoby  se  sníženými  fyzickými,  smyslovými  nebo mentálními

schopnostmi  či  bez  dostatečných  zkušeností  a  znalostí,  pokud  jsou  pod  dohledem  nebo  byly  informovány  o
bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení. 

3. Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením. 
4. Čistění a údržbu mixéru smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem. 
5. Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let. 
6. Zařízení není určené k ovládání externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
7. Zařízení  nepoužívejte  ve  volné  přírodě.  Toto  zařízení  je  určené  pouze  k použití  v domácnosti  a  ve  vnitřních

prostorách. 
8. Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické energie.
9. Zařízení nepoužívejte, je-li poškozené. V tom případě se obraťte na oddělení péče o zákazníky.
10. Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami. 
11. Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí. 
12. V případě  poškození  kabelu,  je  s ohledem  na  možná  rizika  nutné,  aby  výměnu  provedl  jedině  výrobce,  jím

pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací. 
13. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami. 
14. Při používání mixéru dbejte na to, aby byla nádoba mixéru správně nasazená na krytu motoru. 



JAK POUŽÍVAT MIXÉR
1. Před prvním použitím mixéru důkladně omyjte veškeré příslušenství.
2. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků mixování, vkládejte kousky ovoce nebo zeleniny nakrájené na

kostičky (o velikosti 1,3 - 2,5 cm).
3. Rovněž se doporučuje mixovat nejprve suroviny s vyšším obsahem vody, až poté ostatní suroviny.
4. Mixér má 2 rychlosti a funkci turbo. Po vložení surovin do mixéru zapněte mixér na první rychlost, po

chvíli,  až budou suroviny promixovány, můžete pokračovat na druhý rychlostní stupeň. V případě, že
budete chtít použít turbo rychlost, přesuňte spínač do pozice “PULSE”. 

5. Nikdy nepoužívejte  mixér  déle  než 1 minutu,  jinak hrozí  spálení  motoru.  Po každé minutě  mixování
zařízení alespoň na 1 minutu vypněte.

UPOZORNĚNÍ
1. Ujistěte se,  že  parametry zdroje elektrického proudu odpovídají  parametrům uvedeným na typovém

štítku zařízení.  
2. Vždy používejte mixér na čistém, stabilním a suchém povrchu.
3. Dbejte na to, aby byl při mixování vždy správně umístěný kryt skleněné mixovací nádoby.
4. Nikdy nepokládejte mixovací nádobu na základnu mixéru za chodu motoru. 
5. Neodstraňujte mixovací nádobu, pokud je zařízení v provozu. 
6. Nepřeplňujte kapacitu mixovací nádoby, kapacita je maximálně 1,5 litru. Pokud se motor samovolně

zastavuje, ihned mixér vypněte, odejměte mixovací nádobu a odstraňte nadbytečné množství surovin.
7. Při  vkládání  surovin do mixovací  nádoby se ujistěte,  že  je  zařízení  vypnuto,  nevkládejte suroviny do

nádoby za chodu motoru mixéru. 
8. Před odebíráním příslušenství, čištěním nebo připevňováním příslušenství mixér vždy odpojte od zdroje

elektrické energie. 

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte mixér od zdroje elektrické energie.

2. Sejměte mixovací nádobu od základny mixéru. Pokud čistíte nože uvnitř nádoby, čiňte tak opatrně, jsou 
ostré a mohly by vám způsobit poranění. 

3. Odstraňte kryt a víko, poté nádobu umyjte teplou vodou s čisticím prostředkem. 

4. Základnu mixéru čistěte vlhkým hadříkem.

5. Pokud chcete umýt mixovací nádobu, nalijte do ní trochu čisté vody, uzavřete, zapněte mixér a až bude 
nádoba čistá, zařízení vypněte, odpojte od zdroje elektrické energie a důkladně dočistěte. 



POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ MIXÉRU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V - 50/60Hz

Výkon: 500 W

Likvidace

Symbol  p eškrtnuté  popelnice,  kterým  je  produkt  ozna ený,  znamená,  že  tentoř č
produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své b žnéě
životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje
sm rnice  o  odpadních  elektrických  a  elektronických  za ízeních  (OEEZ)  .ě ř č

2002/96/ES.  Informace  o  likvidaci  odpadních  elektrických  a  elektronických  za ízeních  seř
m žete dozv d t u svých místních ú ad .ů ě ě ř ů

Distibutor pro ČR:
Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha
Dovozce do EU:
B.S.D TRADE B.V.B.A.
Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie
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