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NÁVOD K POUŽITÍ 

Tyčový mixér s příslušenstvím 
Professor CZ-603X

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání
tyčového mixéru a jeho dobrá údržba.
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Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění 
a vyobrazení a uschovejte jej.

2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické 
síti.

3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.
5. Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nepou-

žívejte k žádnému jinému účelu.
7. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru a bez vložených substancí (nezatížený).
8. Spotřebič a příslušenství držte mimo dosah dětí. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutná vysoká opatr-

nost.
9. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl 

na zem a poškodil se. V těchto případech odneste spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste 
spotřebič zakoupili.

10. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku 
nebezpečí úrazu.

11. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za 
napájecí přívod.

12. Pokud je pohonná jednotka v chodu, neodnímejte příslušenství (metlu, sekáček, tyčový nástavec).
13. Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nedostala mezi rotující části příslušenství.
14. Pracovní nástavce nelze z hlediska bezpečnosti vyměnit za chodu jednotky. Než odejmete příslušenství, nechte 

rotující části úplně zastavit.
15. Před každým připnutím přístroje k el. síti zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. Po skončení práce vždy odpojte spo-

třebič od el. sítě.
16. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti 

od tepelných zdrojů (např. kamna, sporáky, vařiče apod.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla apod.)
17. Před prvním použitím omyjte všechny části přicházející do styku s potravinami.
18. Při manipulaci s příslušenstvím postupujte velmi opatrně, nože jsou velmi ostré.
19. Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než cca 80°C.
20. Nikdy nevsunujte jakékoliv předměty ani prsty do rotujících částí spotřebiče a příslušenství (metly, tyčový mixer 

apod.).
21. Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství, spotřebič vypněte a příslušenství opatrně 

očistěte stěrkou.
22. Dbejte na to, aby za provozu příslušenství nenaráželo silně do stěn nádob, případně se nezaseklo v příliš husté 

hmotě nebo ve zmrazených potravinách.
23. Motorovou jednotku ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nemyjte ji pod proudem vody.
24. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodno-

cení potravin, poranění o ostří tyčového mixéru nebo o příslušenství šlehače).
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POPIS PŘÍSTROJE
Šlehač se skládá z pohonné jednotky (1), ponorného tyčového mixeru (2) z nerezové oceli, šlehací metly (3) s převodov-
kou (4), sekací nádoby (5), mixovací nádoby (6) (700 ml) a nástěnného držáku (7).

Před prvním použitím
Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství. Omyjte všechny části, které přijdou do 
styku s potravinami v teplé vodě s přidáním saponátu. Poté důkladně opláchněte a osušte.
Ujistěte se, že přívodní šňůra je odpojená od zásuvky.

Pohonná jednotka
Pohonná jednotka je opatřena bezpečnostním spínačem s 2 stupni rychlosti.
a) stupeň I – nízká rychlost
b) stupeň II – vysoká rychlost

Ponorný tyčový mixer - nasazení (A)
Mixovací nástavec nasuňte na pohonnou jednotku a otočte proti směru hodinových ručiček až „zaklapne“. Odejmutí 
provedete opět otočením nástavce po směru hodinových ručiček.

Mixovací nádoba
Kalibrovaná mixovací nádoba o obsahu 700 ml je vhodná k odměřování a mixování použitých potravin.

Šlehací nástavec – sestavení a nasazení (B)
Šlehací metlu zasuňte do převodovky. Potom nasuňte převodovku na pohonnou jednotku a otočením proti směru hodi-
nových ručiček ji upevněte. Vyjmutí provedete opačným postupem.
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Sekací nádoba – sestavení a nasazení (C)
Na hřídel ve dně sekací nádoby nasaďte sekací nůž. Nasaďte víko tak, aby prolisy na hřídeli nože zapadly do 
středového otvoru víka a pootočením víka ve směru hodinových ručiček jej uzavřete. Na víko nasaďte pohonnou 
jednotku a pootočením proti směru hodinových ručiček ji upevněte. Při vyjímání víka a nože postupujte opačným 
způsobem.
Při manipulaci s nožem sekáčku pracujte opatrně, nůž je velmi ostrý.

Použití přístroje
Před prvním použitím omyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami v teplé vodě s přidáním sapo-
nátu. Poté důkladně opláchněte a osušte.
Čas použití mixeru bez vložení přísad (naprázdno) nesmí přesáhnout 15 vteřin. Doporučujeme však nepoužívat 
výrobek naprázdno vůbec.

Důležité: Nože jsou velmi ostré a proto s nimi zacházejte opatrně. Ujistěte se, že spotřebič je odpojen od zásuvky 
před sestavováním nebo odnímáním příslušenství a před čištěním.

Použití ponorného tyčového mixeru
Je určen k mixování šťáv, mléčných koktejlů, mléka, omáček, polévek, dětské a dietní výživy, výrobě pyré 
apod. 
Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 1 minutu. Potom nechte mixer vždy min. 1 minutu 
odpočinout.

A B C
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Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Sestavený tyčový mixér uchopte do ruky a mixovací nerezový ná-
stavec vložte do nádoby naplněné vybranou substancí určenou k mixování. Stisknutím tlačítka I nebo II uvedete 
pohonnou jednotku do chodu. Doporučujeme začít mixovat vždy na nižší stupeň rychlosti. Při práci pohybujte 
mixerem v nádobě, aby došlo k dokonalému zpracování potravin. K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačít-
ko I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace nože. Vyjměte mixer z nádoby, odpojte od el. sítě a můžete 
nástavec odejmout a vyčistit.

Doporučení
- Velké a pevnější substance je dobré rozkrájet nejdříve na malé kousky. Nezpracovávejte velmi tvrdé materi-

ály (např. led apod.). Nůž se zbytečně tupí.
- Tvrdé plody (např. luštěniny, sojové boby apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude výsledek jemnější. Dbejte však na nutné přestávky 
 po 1 minutě nepřetržitého mixování.
- Je možné zpracovávat i horké tekutiny až do 80°C (např. omáčky, polévky apod.)
- U tekutin, které pění (např. mléko), nenaplňujte nádobu na maximum, aby nedošlo k přetečení obsahu.

Použití šlehacího nástavce 
Je určen ke šlehání vajec, bílků, šlehačky, dezertových krémů, pudinků, majonéz apod. Nepoužívejte pro mí-
chání těst! 
Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 3 minuty. Potom nechte šlehač vždy min. 1 minutu 
odpočinout.
Na pohonnou jednotku nasaďte šlehací nástavec s převodovkou. Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. 
Nástavec vložte do připravené nádoby naplněné substancí určenou ke šlehání. Stisknutím tlačítka I nebo II uve-
dete pohonnou jednotku do chodu. Doporučujeme začít šlehat vždy na nižší stupeň rychlosti. Při práci pohybujte 
metlou v nádobě, aby došlo k dokonalému zpracování potravin. K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačítko 
I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace metly. Vyjměte šlehač z nádoby, odpojte od el. sítě a můžete 
nástavec odejmout a vyčistit.

Doporučení
- Při šlehání vaječných bílků použijte vejce o pokojové teplotě. Při šlehání sněhu se ujistěte, že jak šlehací 

nádoba, tak metla jsou zcela čisté. I nepatrné zbytky oleje či mastnoty na míse či metlách velmi stěžuje či 
znemožní ušlehání sněhu. Pro zlepšení výsledku můžete přidat trochu citrónové šťávy nebo soli.

- Při šlehání krémů, šlehačky či smetany doporučujeme ochladit na 5-6°C a použít stupeň II.

Použití sekací nádoby
Nepoužívejte sekací nástavec ke zpracovávání těst. Je určen pro sekání, mixování či míchání veškerých tužších 
potravin (např. ovoce, zeleniny, bylinek, masa bez kostí, šlach a kůže a k přípravě pyré).
Nůž nasaďte na hřídel ve dně nádoby. Do nádoby vložte potraviny. Na nádobu nasaďte víko. Na víko nasaďte 
pohonnou jednotku (viz oddíl Sekací nádoba – sestavení a nasazení).
Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 1 minutu. Potom nechte mixer vždy min. 1 minutu 
odpočinout.
Pozn. Max. hmotnost sekaného masa nesmí překročit 200 g.
Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Stisknutím tlačítka I nebo II uvedete pohonnou jednotku do cho-
du. Doporučujeme začít mixovat vždy na nižší stupeň rychlosti.
K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačítko I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace nože. Odpojte 
od el. sítě a můžete sekáček rozebrat a vyčistit.

Upozornění : Vždy se ujistěte, že víko je správně nasazeno na sekací nádobě.
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Doporučení
- Velké a pevnější substance je dobré rozkrájet nejdříve na malé kousky.
- Nezpracovávejte sekáčkem nadměrně tvrdé materiály (např. kávová zrna, oříšky, mandle, kostky ledu apod.). 

Nůž se zbytečně tupí.
- Tvrdé plody (např. luštěniny, sojové boby apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Pokud sekáte tvrdé sýry nebo čokoládu, pracujte krátce. Suroviny se sekáním zahřívají, měknou a mohou 

zhrudkovatět.
- Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude výsledek jemnější. Dbejte však na nutné přestávky 
 po 1 minutě nepřetržitého mixování.

Čištění a údržba
1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od zá-

suvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch motorové jednotky otřete vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu, nepo-

užívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Veškeré příslušenství ihned po 
použití umyjte v horké vodě a s přídavkem saponátu. Poté opláchněte a osušte. 
Plastové části nesušte nad zdrojem tepla. Šlehací metlu (bez převodovky) je mož-
no mýt v myčce nádobí.

Upozornění : Při čištění ponorného mixeru a srpovitého nože sekáčku pracujte velmi 
opatrně, nože jsou velmi ostré

Po použití a vyčištění přístroje jej můžete umístit do nástěnného držáku.

Rychlé čištění
Mezi jednotlivými činnostmi ponořte tyčový mixer v nádobě s teplou vodou, zapněte jej na několik sekund.
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Upevnění nástěnného držáku
Nástěnný držák můžete upevnit následovně:
1. Ve stěně vyvrtejte 2 stejné otvory a dbejte na dodržení rozměrů 

uvedených na obr. 5
2. Do otvorů zatlučte příslušné hmoždinky
3. Nástěnný držák připevněte ke stěně pomocí 2 šroubů

Technické parametry
Napájení : 230V AC, 50Hz
Příkon : 300W

obr 5
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Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za důvěru výrobku značky Professor. Věříme, že s tímto výrobkem budete  maximálně  spokojeni.  Jestliže  jste  se  
rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si 
Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude  výrobek  v  budoucnu  vyhovovat, není 

tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalit-

ního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uschovat původní 
obaly k výrobku.
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky Professor poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku 
spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče 
je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
razítkem prodejny. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým 
poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí 
(např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav prove-
dených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem 
nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občanského zákoníku.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elek-
tronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte preven-
ci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného 
místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na 
www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace 
elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)
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NÁVOD NA POUŽITIE

Tyčový mixér s príslušenstvom 
Professor CZ-603X

Prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne používanie 
mixéra a jeho dobrá údržba.
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Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpeč-
nostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.

2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej 
elektrickej sieti.

3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.
4. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírym nebom.
5. Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá-

cie.
6. Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič 

nepoužívajte na žiadny iný účel.
7. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru a bez vložených substancií (nezaťažený).
8. Spotrebič príslušenstva držte mimo dosahu detí. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je nutná vysoká 

opatrnosť.
9. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, 

spadol na zem a poškodil sa. V týchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchod-
níkovi, kde ste spotrebič zakúpili.

10. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa 
zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.

11. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a 
ťahaním za napájací prívod.

12. Pokiaľ je pohonná jednotka v chode, neodnímajte príslušenstvo (metlu, sekáčik, tyčový nadstavec).
13. Dbajte na to, aby sa prívodná šnúra nedostala medzi rotujúce časti príslušenstva.
14. Pracovné nadstavce nie je možné z hľadiska bezpečnosti vymeniť za chodu jednotky. Než odnímete príslu-

šenstvo, nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
15. Pred každým pripnutím prístroja na el. sieť skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Po skončení práce vždy 

odpojte spotrebič z el. siete.
16. Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdi-

alenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporáky, variče a pod.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá a 
pod.)

17. Pred prvým použitím omyte všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami.
18. Pri manipulácii s príslušenstvom postupujte veľmi opatrne, nože sú veľmi ostré.
19. Nespracovávajte potraviny s vyššou teplotou než cca 80°C.
20. Nikdy nevsúvajte akékoľvek predmety ani prsty do rotujúcich častí spotrebiča a príslušenstva (metly, háky, 

tyčový mixér).
21. Pokiaľ sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstve, spotrebič vypnite a príslušenstvo 

opatrne očistite stierkou.
22. Dbajte na to, aby počas prevádzky príslušenstvo nenarážalo silno do stien nádob, prípadne sa nezaseklo v 

príliš hustej hmote alebo v zmrazených potravinách.
23. Motorovú jednotku ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Neumývajte ju pod 

prúdom vody.
24. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. 

znehodnotenie potravín, poranenie o ostrie tyčového mixéra alebo o príslušenstvo šľahača).
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POPIS PRÍSTROJA
Šľahač sa skladá z pohonnej jednotky (1), ponorného tyčového mixéra (2) z nehrdzavejúcej ocele, šľahace (3), 
metly s prevodovkou (4), nádoby na sekanie (5), nádoby na mixovanie (6) (700 ml) a nástenného držiaka (7).

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo. Omyte všetky časti, ktoré prídu 
do styku s potravinami v teplej vode s pridaním saponátu. Potom dôkladne opláchnite a osušte.
Uistite sa, že je prívodná šnúra odpojená od zásuvky.

Pohonná jednotka
Pohonná jednotka je vybavená bezpečnostným spínačom s 2 stupňami rýchlosti.
a) stupeň I – nízka rýchlosť
b) stupeň II – vysoká rýchlosť

Ponorný tyčový mixér - nasadenie (A)
Mixovací nadstavec nasuňte na pohonnú jednotku a otočte proti smeru hodinových ručičiek až „zaklapne“. Od-
ňatie vykonáte opäť otočením nadstavca v smere hodinových ručičiek.

Nádoba na mixovanie
Kalibrovaná nádoba na mixovanie s obsahom 700 ml je vhodná na odmeriavanie a mixovanie použitých potra-
vín.

Šľahací nadstavec – zostavenie a nasadenie (B)
Šľahaciu metlu zasuňte do prevodovky. Potom nasuňte prevodovku na pohonnú jednotku a otočením proti sme-
ru hodinových ručičiek ju upevnite. Vybratie vykonáte opačným postupom.

- 1

- 2

3 -

4 -

- 7

- 6
- 5
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Nádoba na sekanie – zostavenie a nasadenie (C)
Na hriadeľ v dne nádoby na sekanie nasaďte sekací nôž. Nasaďte veko tak, aby prelisy na hriadeli noža zapadli 
do stredového otvoru veka a pootočením veka v smere hodinových ručičiek ho uzavrite. Na veko nasaďte po-
honnú jednotku a pootočením proti smeru hodinových ručičiek ju upevnite. Pri vyberaní veka a noža postupujte 
opačným spôsobom.
Pri manipulácii s nožom sekáčika pracujte opatrne, nôž je veľmi ostrý.

Použitie prístroja
Pred prvým použitím omyte všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami v teplej vode s pridaním saponátu. 
Potom dôkladne opláchnite a osušte.
Čas použitia mixéra bez vloženia prísad (naprázdno) nesmie presiahnuť 15 sekúnd. Odporúčame však nepou-
žívať výrobok naprázdno vôbec.

Dôležité: Nože sú veľmi ostré a preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že je spotrebič odpojený od 
zásuvky pred zostavovaním alebo odnímaním príslušenstva a pred čistením.

Použitie ponorného tyčového mixéra
Je určený na mixovanie štiav, mliečnych kokteilov, mlieka, omáčok, polievok, detskej a diétnej výživy, výrobu 
pyré a pod. 
Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu. Potom nechajte mixér vždy min. 1 minútu 
odpočinúť.
Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Zostavený tyčový mixér uchopte do ruky a nehrdzavejúci nad-

A B C
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stavec na mixovanie vložte do nádoby naplnenej vybratou substanciou určenou na mixovanie. Stlačením tlačidla 
I alebo II uvediete pohonnú jednotku do chodu. Odporúčame začať mixovať vždy na nižšom stupni rýchlosti. Pri 
práci pohybujte mixérom v nádobe, aby došlo k dokonalému spracovaniu potravín. Na zastavenie pohonnej jed-
notky uvoľnite tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie noža. Vyberte mixér z nádoby, odpojte 
z el. siete a môžete nadstavec odobrať a vyčistiť.

Odporúčania
- Veľké a pevnejšie substancie je dobré rozkrájať najskôr na malé kúsky. Nespracovávajte veľmi tvrdé materi-

ály (napr. ľad a pod.). Nôž sa zbytočne tupí.
- Tvrdé plody (napr. strukoviny, sójové bôby a pod.) namočte pred spracovaním do vody.
- Čím dlhšie potraviny v mixéri spracovávate, tým bude výsledok jemnejší. Dbajte však na nutné prestávky po 

1 minúte nepretržitého mixovania.
- Je možné spracovávať i horúce tekutiny až do 80°C (napr. omáčky, polievky a pod.)
- Pri tekutinách, ktoré penia (napr. mlieko), nenapĺňajte nádobu na maximum, aby nedošlo k pretečeniu obsa-

hu.

Použitie šľahacieho nadstavca 
Je určený na šľahanie vajec, bielkov, šľahačky, dezertných krémov, pudingov, majonéz a pod. Nepoužívajte na 
miešanie ciest! 
Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 3 minúty. Potom nechajte šľahač vždy min. 1 minútu 
odpočinúť.
Na pohonnú jednotku nasaďte šľahací nadstavec s prevodovkou. Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zá-
suvky. Nadstavec vložte do pripravenej nádoby naplnenej substanciou určenou na šľahanie. Stlačením tlačidla 
I alebo II uvediete pohonnú jednotku do chodu. Odporúčame začať šľahať vždy na nižšom stupni rýchlosti. Pri 
práci pohybujte metlou v nádobe, aby došlo k dokonalému spracovaniu potravín. Na zastavenie pohonnej jed-
notky uvoľnite tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie metly. Vyberte šľahač z nádoby, odpojte 
z el. siete a môžete nadstavec odobrať a vyčistiť.

Odporúčania
- Pri šľahaní vaječných bielkov použite vajcia izbovej teploty. Pri šľahaní snehu sa uistite, že ako šľahacia 

nádoba, tak metla sú celkom čisté. I nepatrné zvyšky oleja či mastnoty na mise či metlách veľmi sťažujú či 
znemožnia ušľahanie snehu. Na zlepšenie výsledku môžete pridať trochu citrónovej šťavy alebo soli.

- Pri šľahaní krémov, šľahačky či smotany odporúčame ochladiť na 5-6°C a použiť stupeň II.

Použitie nádoby na sekanie
Nepoužívajte nadstavec na sekanie na spracovávanie ciest. Je určený na sekanie, mixovanie či miešanie všet-
kých tuhších potravín (napr. ovocia, zeleniny, byliniek, mäsa bez kostí, šliach a kože a na prípravu pyré).
Nôž nasaďte na hriadeľ v dne nádoby. Do nádoby vložte potraviny. Na nádobu nasaďte veko. Na veko nasaďte 
pohonnú jednotku (pozri oddiel Nádoba na sekanie – zostavenie a nasadenie).
Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu. Potom nechajte mixér vždy min. 1 minútu 
odpočinúť.
Pozn. Max. hmotnosť sekaného mäsa nesmie prekročiť 200 g.
Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Stlačením tlačidla I alebo II uvediete pohonnú jednotku do 
chodu. Odporúčame začať mixovať vždy na nižšom stupni rýchlosti.
Na zastavenie pohonnej jednotky uvoľnite tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie noža. 
Odpojte z el. siete a môžete sekáčik rozobrať a vyčistiť.

Upozornenie: Vždy sa uistite, že je veko správne nasadené na nádobe na sekanie.
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Odporúčania
- Veľké a pevnejšie substancie je dobré rozkrájať najskôr na malé kúsky.
- Nespracovávajte sekáčikom nadmerne tvrdé materiály (napr. kávové zrná, oriešky, mandle, kocky ľadu a 

pod.). Nôž sa zbytočne tupí.
- Tvrdé plody (napr. strukoviny, sójové bôby a pod.) namočte pred spracovaním do vody.
- Pokiaľ sekáte tvrdé syry alebo čokoládu, pracujte krátko. Suroviny sa sekaním zahrievajú, mäknú a môžu 

zhrudkovatieť.
- Čím dlhšie potraviny v mixéri spracovávate, tým bude výsledok jemnejší. Dbajte však na nutné prestávky po 

1 minúte nepretržitého mixovania.

Čistenie a údržba
1. Pred čistením a akoukoľvek manipuláciou s prístrojom odpojte vidlicu napájania zo 

zásuvky a počkajte až prístroj úplne vychladne.
2. Povrch motorovej jednotky otrite vlhkou handričkou s prídavkom saponátu, nepou-

žívajte nikdy drsné a agresívne čistiace prostriedky. Všetko príslušenstvo hneď po 
použití umyte v horúcej vode a s prídavkom saponátu. Potom opláchnite a osušte. 
Plastové časti nesušte nad zdrojom tepla. Šľahaciu metlu (bez prevodovky) je možno 
umývať v umývačke riadu.

Upozornenie: Pri čistení ponorného mixéra a kosákovitého noža sekáčika pracujte veľmi 
opatrne, nože sú veľmi ostré

Po použití a vyčistení prístroja ho môžete umiestniť do nástenného držiaka.)

Rýchle čistenie
Medzi jednotlivými činnosťami ponorte tyčový mixér v nádobe s teplou vodou, zapnite ho 
na niekoľko sekúnd.
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Upevnenie nástenného držiaka
Nástenný držiak môžete upevniť nasledovne:
1. V stene vyvŕtajte 2 rovnaké otvory a dbajte na dodržanie roz-

merov uvedených na obr. 5
2. Do otvorov zatlčte príslušné príchytky
3. Nástenný držiak pripevnite na stenu pomocou 2 skrutiek

Technické parametre
Napájanie: 230V AC, 50Hz
Príkon: 300W

obr 5
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Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si 
niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľu-
jeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti 

vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných 

výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre 

poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia 
výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená 
mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na 
obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre 
ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. 
Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 

V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým 
je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácii  je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo 
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej 
likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate pre-
vencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu,  naj-
bližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom 
zneni. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk 
(likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických 

a elektronických zariadení (z domácností)


