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Bezpečnostní pokyny 
Zamýšlené použití 
- Zařízení je určené pro šlehání, mixování, míchání, promíchání, mletí, přípravu pyré či pěn a 
rozsekání různých druhů potravin: jako je ovoce, zelenina, sýry, ořechy nebo byliny. Zařízení 
je také vhodné pro šlehačku. 
- Tento přístroj je určen pouze pro osobní použití a není určen pro komerční použití 
- Zařízení musí být používán pouze, jak je popsáno v návodu k obsluze. Každé jiné použití se 
považuje za nevhodné. 

 
Nebezpečí úrazu 
- Nebezpečí udušení! Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat obalové materiály. 
- Tento přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s poruchou smyslových nebo 
duševních schopností, nebo kteří nemají dostatečné zkušenosti a / nebo znalostí testovaných 
zařízení, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo 
neobdrželi instrukce od osoby o tom, jak přístroj používat. Děti musí být pod dozorem, aby 
se zajistilo, že si nehrají se zařízením. 
- POZOR! Nože jsou ostré! Buďte opatrní při manipulaci s křížovým nástavcem čepele s cílem 
snížit případné zranění 
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí 

 
Pro vaše zdraví 
- Na přístroji mohou zůstat z výroby mírné znečištění. Aby nedošlo k ohrožení zdraví, očistěte 
zařízení důkladně před prvním použití (viz kapitola čištění a skladování). 
- Po každém použití, příslušenství okamžitě důkladně vyčistěte horkou vodou s trochou 
jemného čisticího prostředku k prevenci tvorby bakterií. Nedovolte, aby zbytky potravin 
zaschly na zařízení. 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru 
-Připojte zařízení do zásuvky, pokud je správně nainstalována a odpovídá technickým údajům 
tohoto zařízení (viz kapitola Technické údaje) 
- Umístěte kabel způsobem, aby nebyl zmáčknutý nebo ohnutý a nepřišel do styku s horkými 
povrchy 
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky: 
1) Před odebráním a / nebo výměnou míchací nádoby 
2) pokud nechcete používat přístroj 
3) před bouřkou 
4) Před čištěním zařízení 
- Chcete-li odstranit zástrčku ze zásuvky, vždy vytáhněte za zástrčku a nikdy ne za kabel 
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin! Ujistěte se, že zařízení, kabel nebo 
zástrčka, není ponořena do vody, nebo není mokrá a vlhká 
- Pokud přístroj spadne do vody, vypněte napájení okamžitě 
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, kabelu nebo zástrčky mokrýma rukama 
- Nikdy pokrýt zařízení s hadry, nebo něco podobného. Je zde nebezpečí přehřátí 
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla, jako jsou: varné desky nebo trouby 
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Vybavení a zařízení  
- Před uvedením do provozu vždy zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Přístroj se nesmí 
používat v případě, že zařízení, kabel, zástrčka nebo některý z doplňků vykazují zjevné 
známky poškození 
- Pokud je zařízení rozbité, nepokoušejte se je opravit sami. V případě jakéhokoliv poškození, 
prosím kontaktujte náš zákaznický servis 
- Používejte pouze příslušenství dodány nebo příslušenství doporučené výrobcem výslovně. 
Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. 
- Zařízení může být použito pouze v případě, že je plně sestaven, nepoškozené a funkční! 
- Zařízení může být používán pouze v uzavřených prostorách. 
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je prázdné 
- Zajistěte, aby ostatní účastníci nemohli zakopnout o kabel a vyrvat zařízení ze zásuvky. 
Zajistěte, aby kabel nevisel přes okraj tabulek nebo kuchyňské linky. Jiní, se mohou zachytit a 
stáhnout zařízení dolů 
- Zajistěte, aby nedošlo k pádu přístroje nebo aby nedošlo k otřesům zařízení 
- Vždy umístěte přístroj na pevný základ 
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je vždy dobře osvětlený  
- Možná budete chtít umístit protiskluzovou podložku pod zařízení tak, aby povrch nebyl 
poškozen 
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, velkým změnám teploty, nebo přímému slunci 
- Vždy držte motorovou jednotku jednou rukou při přípravě jídla 
- Přístroj nesmí být přesunut nebo přepravován když je zapnutý. Vždy vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky a nechte motor přijít k úplnému zastavení před přesunutím zařízení 
- Nepoužívejte přístroj déle než 1 minutu bez přerušení. Pak se musí 2 minuty chladit 
- Nikdy nenaplňte přístroj vroucí vodou, teplým jídlem nebo tekutinou! Obsah nesmí být 
teplejší než 50 ° C 

 
Záruční podmínky 
Dále jsou vyloučeny ze záruky: všechny závady a škody způsobené nesprávným zacházením 
nebo neoprávněné pokusy o opravu. 
 
BALENÍ OBSAHUJE: 
1 x velká mixovací pohár 
2 x malá mixovací pohár 
1 x nasazovací křížová čepel 
1 x nasazovací plochá čepel 
1 x filtrovací víko 
1 x To-Go víko 
2 x uchovávací víko 
1 x motorová jednotka 
 
POPIS PŘÍSTROJE: 
Grosser Mixbecher = velký mixovací pohár 
Dichtungsring = těsnící kroužek 
Kreuzklingenaufsatz = nasazovací křížová čepel 
Motoreinheit = motorová jednotka 
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VAROVÁNÍ! 
Pozor! Čepele jsou velmi ostré! Buďte opatrní při manipulaci, abyste zabránili řezným 
zraněním! 
Obrázek 1 (str.7): Křížová čepel je vhodná pro šlehání a mixování smetany a krémů, stejně 
tak k mletí, sekání a výrobě pyré z potravin jako např. jablka, zelenina, cibuli nebo byliny a 
pro míchání a mixování nápojů: například koktejl či smoothie. 
Obrázek 2 (str.7): Plochá čepel je určená pro rozmělňování tvrdých potravin jako ořechy, 
parmezán nebo kávová zrna. S touto čepelí nezpracovávejte tekutiny! 
Obrázek 3 (str.8): Velký mixovací pohár je vhodný pro porce do 700 ml. Lze použít s oběma 
druhy čepelí. 
Obrázek 4 (str.8): Malý mixovací pohár je vhodný pro porce do 350 ml. Je také vhodný pro 
použití s oběma druhy čepelí. 
Obrázek 5 (str.8): Všechny druhy víček můžete použít na obě nádoby. Pouze uchovávací víko 
není vhodné k transportu tekutin. 
 

Rozbalení a obsah dodávky 
- Nebezpečí udušení! Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat obalové materiály. 
Rozbalte všechny díly a zkontrolujte položky, zda jsou v pořádku a zda nedošlo k poškození 
při přepravě. Pokud zjistíte jakékoli poškození součástí, nepoužívejte je, ale obraťte se na 
zákaznický servis. 
 

Použití 
- Čepele jsou ostré! Buďte opatrní při manipulaci s křížovým nástavcem čepele s cílem snížit 
případné zranění 
- Vždy držte motorovou jednotku s jednou rukou při přípravě jídla 
- Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte lopatky přijít k úplnému zastavení 
před odebráním kádinky 
- přístrojem nemůže být manipulováno, když je zapnutý 
- Nepoužívejte přístroj déle než 1 minutu bez přerušení. Pak musí být dodrženo 
ochlazování po dobu 2 minut. 
- Obsah nesmí být teplejší než 50 ° C 
1. Vždy umístěte jednotku motoru na pevnou základnu. 
2. Vyberte si jednu ze dvou nádob. 
3. Nalejte či vložte ingredience, které chcete míchat. 
4. Vyberte a přišroubujte odpovídající nástavec s čepelí. Nezapomeňte vložit také těsnící 
kroužek. 
5. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. 
6. Nyní umístěte naplněnou nádobu do motorové jednotky. Ujistěte se, že je nádoba správně 
zasazena a že tři uzamykací zuby na nádobě zapadly do prohlubenin na motorové jednotce. 
7. Pro zapnutí přístroje držte motorovou jednotku jednou rukou a druhou rukou zároveň 
otáčejte nádobou po směru hodinových ručiček do polohy ON (obr. na str. 9). POZNÁMKA: 
Přístroj nepoužívejte více než 1 minutu bez přerušení, aby se zabránilo přehřátí. 
8. Chcete-li vypnout přístroj, otočte mixovací nádobu proti směru hodinových ručiček, 
orientovat se můžete podle značky OFF na motorové jednotce.  Vždy vyčkejte, až se nože 
zcela zastaví před odebráním kontejneru. 
9. Sejměte nádobu z motorové jednotky a odpojte zařízení ze zásuvky. 
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10. Otočte nádobu mixéru tak, aby čepele směřovaly nahoru a odšroubujte nástavec s noži 
od nádoby mixéru. 
11. Nyní můžete servírovat přímo nebo vybrat podle potřeby víko a přišroubovat jej. 
 

Čištění a skladování 
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním zařízení. 
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin. Zajistěte, aby se zařízení, kabel 
nebo zástrčka, nedostali do vody, nebo do mokra. 
- Po každém použití, příslušenství okamžitě důkladně vyčistit horkou vodou s trochou 
jemným čisticím prostředkem k prevenci tvorby bakterií. Nedovolte, aby žádné zbytky 
potravin zaschly. 
- Veškeré příslušenství, na rozdíl od motorové jednotky, lze mýt v myčce nádobí 
- Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky k čištění zařízení. Práce by mohly 
poškodit povrch 
- Vyčistěte příslušenství, které bylo použito, teplou vodou se saponátem. Příslušenství je 
možné mýt v myčce nádobí. 
- Otřete pouze motorovou jednotku s mírně vlhkým hadříkem a poté jej důkladně osušte 
- Před montáží musí být příslušenství suché. Přístroj skladujte na suchém, čistém místě, které 
není přístupný pro děti 
 
Řešení problémů 
V případě, že přístroj nepracuje správně, nejprve zkontrolujte, zda nemůžete vyřešit problém 
sami. V opačném případě kontaktujte zákaznický servis. 
Nepokoušejte se opravit vadný spotřebič sami! 
 
Problém – přístroj nefunguje: 
Možné příčina / řešení: 

- Je přístroj správně zapojen do zásuvky? 
- Je-li zásuvka nefunkční, zkuste jinou. 
- Zkontrolujte, zda jsou funkční vaše pojistky. 
- Je nádobka správně umístěna na motorové jednotce? Zařízení se nezapne, když je 

nádoba nesprávně umístěna a zajištěna v motorové jednotce. 
 

 

 

 


