Kuchyňský robot, červený
č. výrobku 782662

Příručka
Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než
uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Popis

číslo
1
2
3
4
5
6

popis
otočné rameno
uvolňovací tlačítko
regulátor rychlosti
základna/kryt motoru
nožičky (podložky základny)
vřeteno

číslo
7
8
9
10
11
12

popis
kryt
mísa na mixování
metla
hnětací hák
ochrana proti cákancům
plochý míchací hák

Důležité bezpečnostní pokyny
Pokud používáte elektrický přístroj, dodržujte vždy prosím následující základní bezpečnostní pokyny, abyste
předešli elektrickému šoku, požáru nebo vážnému zranění:
• Přečtěte si instrukce – před prvním uvedením do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a
provozní pokyny.
• Nikdy neponořujte síťový kabel, zástrčku nebo jiné části přístroje do vody nebo do jiných kapalin,
abyste předešli riziku elektrického šoku.
• Je nutný zvláštní dohled, pokud je přístroj používán dětmi nebo v blízkosti dětí.
• Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud chcete odstranit příslušentví, pokud
přístroj nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit.
• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
• Pokud by měl být poškozen síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo odbornou dílnou, aby
se předešlo nebezpečí.
• Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může způspbt zranění.
• Přístroj není vhodný pro použití venku.
• Nikdy nenechte viset kabel přes hranu stolu nebo pracovní plochy, nebo aby se kabel nedotýkal
horkých povrchů.
• Ruce a předměty udržujte během provozu mimo dosah pohyblivých nožů nebo kotoučů, abyste
snížili riziko těžkého zranění nebo poškození přístroje.
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Před tím, než přístroj zapnete, se ujistěte, že je příslušenství správně připojeno a západky jsou
zajištěny.
Přístroj nikdy nenechte bez dozoru, pokud je zapnutý.
Nepokoušejte se uvolnit zajišťovací mechanismus víka.
Než budete měnit příslušenství, vždy přístroj nejprve vypněte.
Přístroj a příslušentví používejte pouze tak, jak je popsáno v příručce.
Přístroj nejprve vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než budete chtít měnit příslušentví nebo
se budete chtít přiblížit k pohyblivých částem.
Přístroj není vhodný pro použití osobami (také pro dětmi), kteří mají omezené psychické, smyslové
a pohybové schopnosti, nebo kterým chybí zkušenosti a odborné znalosti nebo pokud nejsou pod
dohledem odpovědné osoby nebo byli poučeni o používání tohoto přístroje.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Přístroj nesmí být používán dětmi. Přístroj a síťový kabel držte mimo dosah dětí.
Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud přístroj nefunguje
správně, pokud spadl, byl poškozen nebo pokud spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované
odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo k elektrickému či mechanickému seřízení.
Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud je přístroj bez dozoru, pokud jej budete rozebírat,
sestavovat či čistit.

Otočný spínač pro nastavení rychlosti
nastavení 0: stop
nastavení 1-6: provozní rychlost
nastavení 1: minimání rychlost - pomalu
nastavení 6: maximální rychlost – rychle
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Výběr rychlosti
příslušenství

obrázek

nastavení rychlosti

čas

kapacita

hnětací hák

1,2,4

30 sek. na 1
30 sek. na 2
4 min. na 4

700 g mouky a
350 ml vody
(teplota 40
stupňů +/- 5
stupňů

plochý míchací hák

1 až 5

10 min.

metla

6

10 min.

Příslušenství a obsluha
Varování:
Neuvádějte přístroj do provozu, dokud není připojeno příslušenství podle následující tabulky a přístroj není
v pracovní poloze.
číslo

pozice

příslušenství

1.

2.

Hnětací hák, plochý míchací hák nebo metlu používejte dle vlastní potřeby

Upozornění:
• Nebezpečí zranění rotujícími částmi.
• Během provozu udržujte prsty mimo hnětací nerezovou mísu.
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Příslušenství měňte vždy, když přístroj nepracuje a je odpojený od sítě.
Po vypnutí přístroje motor ještě několik sekund pracuje.

Použití hnětacího háku, plochého míchacího háku a metly
1.

1. Kuchyňský robot musí stát během provozu výhradně na
pevném povrchu, například na kuchyňské desce a ujistěte se, že
přístroj stojí stabilně a pevně.
2.

Uvolňovacím tlačítkem (2) otočte ve směru hodin. ručiček.
Současně zvedněte otočné rameno (1), dokud slyšitelně
nezacvakne. Otočné rameno je nyní v nakloněné pozici.

3. Na otočné rameno (1) nasaďte kryt (7) a lehce otočte ve směru
hodin. ručiček, dokud se neuzamkne.

3.
4.

a) Do mísy (8) dejte suroviny.
b) Mísu postavte do výklenku na krytu motoru (4).
c) Mísou otočte lehce ve směru hodin. ručiček, dokud nebude
pevně uchycena.
5.

a) Na hnětací hák (10) nasaďte ochranu proti cákancům (11), jak
je zobrazeno na obrázku. Hnětací hák pevně utáhněte. Ochrana
proti cákancům zabrání tomu, aby těsto během hnětení
nevystupovalo nahoru.
b) Nasaďte vhodný míchací nástroj (11 s 10 nebo 12) na
vřeteno motoru (6) na spodní straně otočného ramena.
c) I) Hnětací hák (10) je vhodné použít na těžká těsta, mleté
maso nebo na jiná těžká hnětení.
II) Plochý míchací hák (12) se hodí pro lehčí druhy těsta.
III) Metla (9) je vhodná ke šlehání smetany, bílků atd.
d) Otočte vybraný míchací nástroj tak, aby se čepy na vřetenu
vyrovnaly se zářezy v horní části mixéru. Tlačte míchací nástroj
proti otočnému ramenu a otočte jej současně proti směru hodin.
ručiček, dokud čepy nezapadnou a nesednou si pevně do
otočného ramena. Míchací nástroj nesmí být uvolněný, po
zaklapnutí na místo se již nesmí dát vytáhnout.
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6.

a) Otočte uvolňovací tlačítko (2) ve směru hodinových ručiček.
Současně nadzvedněte otočné rameno, dokud slyšitelně
nezacvakne na místo. Dekl musí pevně sedět na mixovací míse,
jinak netěsní a těsto může jinak stříkat ven. Přístroj je nyní
připraven k použití.
b) Zapojte zástrčku do zásuvky.
c) Vyberte vhodnou rychlost (1-6). Rychlost 1 je nejpomalejší a
rychlost 6 nejrychlejší. Doporučení pro vhodnou rychlost, čas a
kapacitu najdete v tabulce výše v kapitole „Výběr rychlosti“.
d) Pokud musíte těsto v míchací misce seškrábat, počkejte,
dokud se míchací nástroj nezastaví. K seškrábání těsta použijte
škrabku na těsto ze dřeva nebo plastu a nikde ne prsty.

7.

a) Když jste hotovi, vypněte přístroj tak, že regulátor rychlosti
nastavíte do pozice 0. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky před tím, než budete měnit míchací nástroj, dávat
přístroj pryč nebo jej nebudete už více používat.
b) Stiskněte uvolňovací tlačítko a současně nadzvedněte otočné
rameno, dokud slyšitelně nezacvakne. Otočné rameno je nyní
v nakloněné poloze.
8.
8.a

8.b

a) Míchací nástroj vyjmete tak, že jím pootočíte ve směru hodin.
ručiček.
b) Pokud chcete vyjmout mixovací mísu, otočte ji proti směru
hodin. ručiček.
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Důležité:
Voda, kterou během přípravy těsta dáváte do mixovací mísy, by měla mít teplotu od 40 stupňů Celsia +/- 5
stupňů.
Kapacita mixovací mísy:
5000 ml

Čištění
Pokud přístroj čistíte, řiďte se následujícími pokyny:
• Před čištěním nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.
• Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin a zajistěte, aby do vnitřku
přístroje neunikla voda.
• Přístroj otřete vlhkým hadříkem. V případě, že by byl přístroj silně znečištěn, přidejte trochu mycího
prostředku.
• K čištění přístroje nepoužívejte drsné houby, čističe hrnců, drátěnky, silné roztoky nebo čisticí
prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu krytu.
• Přístroj a příslušentví čistěte odděleně. Nástavec na mlýnek na maso a jiné příslušenství, se mohou
omýt v teplé vodě s trochou mycího prostředku nebo také v myčce. Nástavce nejprve
z kuchyňského robotu sejměte, než je budete čistit, mohly by se jinka deformovat.
• Důležité! Přístroj a příslušentví nechte po čištění zcela oschnout, než jej znovu použijete. Přístroj
nepoužívejte, pokud je ještě mokrý.

Technická data
Provozní napětí: 220 – 240 V – 50 Hz
Výkon: 1200 W
Číslo modelu: SL-9831

Likvidace starého přístroje
Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného
dvora pro elektrické a elekronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, na příručce nebo
obalu, Vás na to upozorňuje.
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