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Gratulujeme
Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového ponorného mixéru SB 4010.
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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
GRATULUJEME

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při
používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010
• Před uvedením spotřebiče do provozu si
pečlivě přečtěte veškeré pokyny uvedené
v tomto návodu a uchovejte je pro
případné budoucí použití.
• Před prvním uvedením tohoto spotřebiče
do provozu z něj odstraňte veškerý balicí
materiál a reklamní štítky.
• Z důvodů vyloučení rizika zadušení
malých dětí odstraňte ochranný obal
zástrčky síťového kabelu tohoto
spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
• Tento spotřebič byl navržen POUZE pro
účely, ke kterým je určen a jak je uvedeno
v tomto návodu k použití. Spotřebič je určen
výhradně pro použití v domácnostech
a konstruován pro zpracovávání běžného
množství potravin v domácnosti.
• Spotřebič během provozu nepokládejte
na okraj pracovní plochy nebo stolu.
Spotřebič vždy používejte na rovném
a suchém povrchu.
• Umístěte spotřebič na čistý, suchý a rovný
povrch.
• Tento spotřebič nepokládejte do blízkosti
nebo na horké plynové hořáky, elektrické
tepelné spotřebiče nebo na horké trouby.
• Spotřebič nepoužívejte na odkapávací
desce dřezu.
• Tento spotřebič není určen k ovládání
externím časovačem nebo samostatným
systémem dálkového ovládání.
• V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
• Před zapojením do síťové zásuvky se
ujistěte, že napětí uvedené na typovém
štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší
zásuvce.
• Před zapojením do síťové zásuvky
a zapnutím se ujistěte, že je spotřebič
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správně složen, zvláště odnímatelný
mixovací nástavec. Dodržujte instrukce
v návodu k použití.
Před složením/rozložením spotřebiče
se ujistěte, že je spotřebič vypnutý
a odpojený od síťové zásuvky.
Nespouštějte spotřebič, není-li správně
a řádně složen. Nespouštějte spotřebič
naprázdno.
Nesprávné používání spotřebiče může
nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
Při manipulaci se spotřebičem
a příslušenstvím buďte zvláště opatrní,
jelikož nože jsou velmi ostré. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Nikdy nepoužívejte spotřebič k mixování
potravin na rozpálené plotně nebo
plynovém sporáku. Vždy hrnec
s potravinami sejměte ze zdroje tepla
a ujistěte se, že přívodní kabel i spotřebič
jsou mimo dosah tepelného zdroje.
Používejte spotřebič tak, jak je uvedeno
v tomto návodu k použití.
Používejte šlehací metlu pouze u receptů,
u kterých je použití šlehací metly
uvedeno.
Nepoužívejte šlehací metlu k jiným
účelům, než ke kterým je určena.
Do nádoby na mixování nevkládejte
horké ani vařící tekutiny. Nechte vždy
tekutiny nejprve vychladnout a poté
je můžete v nádobě na mixování
rozmixovat.
Do nádoby na mixování vkládejte pouze
potraviny určené k mixování.
Příliš horké potraviny nechte před jejich
zpracováním zchladnout alespoň na
teplotu 60°C.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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• Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle
než 1 minutu. Po jedné minutě spotřebič
vypněte a nechte po dobu alespoň
1 minuty motor vychladnout.
• Při zpracovávání suchých, hustých nebo
lepkavých směsí přerušte provoz po
30 sekundách. Směs zamíchejte a nechte
po dobu alespoň 1 minuty motor
vychladnout.
• Recepty uvedené v tomto návodu jsou
určeny pro běžné množství potravin
v domácnosti.
• Pokud potraviny uvíznou kolem nožů,
vypněte spotřebič uvolněním hlavního
vypínače a odpojte od síťové zásuvky.
Pomocí stěrky, popř. umělohmotného
nože, uvolněte potraviny. V žádném
případě nepoužívejte k uvolnění potravin
prsty. Nože jsou velmi ostré.
• Nevkládejte ruce do nádoby na mixování,
pokud je spotřebič zapnutý.
• Nevyjímejte spotřebič z mixované směsi,
pokud je zapnutý. Nejprve spotřebič
vypněte, odpojte od síťové zásuvky
a vyčkejte, až se rotace nože zastaví.
Teprve poté můžete spotřebič z mixované
směsi vyndat.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru,
pokud je zapnutý.

• Nepoužívejte spotřebič, pokud máte
mokré ruce.
• Před přemístěním, odstavením, čistěním
nebo uskladněním spotřebiče vždy dbejte
na to, aby byl spotřebič vypnut. Pak
můžete odpojit síťový kabel od zásuvky.
• Pokud nebudete používat spotřebič delší
dobu nebo ho necháváte bez dozoru,
odpojte síťový kabel od zásuvky.
• Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky
tahem za síťový kabel - nebezpečí
poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
Kabel od zásuvky odpojujte tahem za
vidlici síťového kabelu.
• Tento spotřebič není určen pro použití
malými dětmi nebo nesvéprávnými
osobami, pokud nad nimi není veden
odborný dohled osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost, aby se tato osoba
ujistila, že používají spotřebič správně.
• Používejte pouze příslušenství dodávaná
a doporučená výrobcem. V opačném
případě může dojít ke vzniku požáru,
elektrickému zkratu nebo zranění.
• Spotřebič udržujte v čistotě. Více
informací naleznete v kapitole Péče
a údržba.

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. ČTĚTE NÁVOD PŘED POUŽITÍM.
NEPONOŘUJTE DO ŽÁDNÉ TEKUTINY.
Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE
MOTOROVOU JEDNOTKU SPOTŘEBIČE, SÍŤOVÝ KABEL ANI ZÁSTRČKU DO
VODY NEBO JINÉ TEKUTINY ANI NEVYSTAVUJTE TYTO ČÁSTI VLHKOSTI.
NEMYJTE MOTOROVOU JEDNOTKU POD TEKOUCÍ VODOU.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
• Přístroj je určen jen pro domácí použití.
• Před použitím zcela odviňte napájecí
kabel.
• Přívodní kabel nenechávejte viset přes
okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat
se horkých ploch nebo se zamotat.
• Tento spotřebič není určen pro osoby
(včetně dětí) se sníženou fyzickou,
smyslovou nebo mentální schopností
nebo osoby s omezenými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nad nimi není veden
odborný dohled nebo podány instrukce
zahrnující použití tohoto spotřebiče
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se
zajistilo, že si se spotřebičem nebudou
hrát.
• Doporučujeme provádět pravidelnou
kontrolu spotřebiče. Spotřebič
nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo
je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka.
Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu
autorizovanému servisnímu středisku.
• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného
čistění je nutné svěřit autorizovanému
servisnímu středisku.
• Nepoužívejte tento spotřebič k jiným
účelům, než pro které byl navržen.
Neprovozujte jej ve vozidlech, na lodích
ani venku.

• Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti
při používání elektrických spotřebičů je
doporučeno nainstalovat do příslušného
elektrického obvodu proudový
chránič, jehož provozní svodový proud
nepřesahuje 30 mA. Instalace proudového
chrániče je doporučena za účelem
snížení rizika opaření nebo jiného
úrazu horkou vodou, která by mohla
vystříknout v případě prasknutí topného
článku. Pokud je vaše domácnost tímto
chráničem již vybavena, považujte toto
upozornění za bezpředmětné. Potřebné
informace si vyžádejte u svého elektrikáře.
• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
zapojit Spotřebič přímo do vlastního
elektrického obvodu, odděleného od
ostatních spotřebičů. Nedoporučujeme
používat rozdvojku ani prodlužovací
kabel.
Tento symbol označuje, že přístroj má
dvojitou izolaci mezi nebezpečným
napětím ze sítě a částmi dostupnými
pro uživatele. V případě servisu
používejte pouze identické náhradní
díly.

SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A NEPŘEMISŤUJTE
HO, JE-LI ZAPNUTÝ.
ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ PRO
SNADNÉ ODPOJENÍ.
NOŽOVÉ JEDNOTKY JSOU VELMI OSTRÉ. DBEJTE VLASTNÍ OPATRNOSTI PŘI
MANIPULACI S NOŽOVÝMI JEDNOTKAMI.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SEZNAMTE SE SE SVÝM PONORNÝM MIXÉREM SB 4010
Otočný ovladač rychlosti
Plynulým otáčením protisměru hodinových
ručiček zvyšujete rychlost. Plynulým otáčením
ve směru hodinových ručiček snižujete
rychlost.
Hlavní vypínač
umístěný v ergonomicky tvarované rukojeti,
jehož stisknutím a podržením můžete
spotřebič jednoduše ovládat.

700W motorová jednotka
s ergonomicky tvarovanou rukojetí
Tlačítka pro připevnění a uvolnění
nástavců

Odnímatelný mixovací nástavec
s rotačním nožem s dvojitou čepelí. Unikátní
rozšířený design ochranné části nožové
jednotky zajišťuje rovnoměrné a řádně
rozmixování potravin.
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Víčko nádoby na sekání s převodem
a s nástavcem pro pohodlné připojení
motorové jednotky
Nádoba na sekání
s praktickou odměrkou a obsahem
MAX 750 ml.
Sekací nůž s dvojitou čepelí

Praktické víčko/protiskluzová podložka
se systémem inteligentního otevírání. Víčko
může současně sloužit i jako protiskluzová
podložka.
1,2l nádoba na mixování
s praktickou odměrkou a nálevkou pro
snadné nalévání rozmixovaných tekutin
nebo potravin.

Převodový nástavec
umožňuje snadné a pohodlné nasazení
a ovládání šlehací metly.

Šlehací metla
Jedinečný design šlehací metly zajišťuje, že
ingredience budou řádně vyšlehané.

SEZNAMTE SE SE SVÝM PONORNÝM MIXÉREM SB 4010
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POUŽITÍ VAŠEHO PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím odstraňte veškerý
balicí materiál nebo reklamní štítky
z přístroje.
V teplé vodě s trochou kuchyňského
prostředku na mytí nádobí umyjte následující
příslušenství:
• odnímatelný mixovací nástavec;
• víčko nádoby na sekání s převodem;
• nádobu na sekání;
• sekací nůž;
• víčko/protiskluzovou podložku;
• nádobu na mixování;
• převodový nástavec;
• šlehací metlu.
Opláchněte čistou vodou a otřete do sucha.
Ujistěte se, že v žádném příslušenství nezůstala
voda a že je řádně suché. Tím zabráníte,
aby voda natekla do motorové jednotky po
připevnění nástavců.
Je důležité, abyste omyli všechny části, které
přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě
s trochou kuchyňského prostředku na mytí
nádobí.

Motorová jednotka je víceúčelové zařízení,
které je možné nasadit na:
• odnímatelný mixovací nástavec – pro
použití jako tyčový mixér;
• nádobu na sekání s použitím víčka
s převodem a sekací nůž – pro použití jako
sekáčku;
• šlehací metlu s použitím nástavce šlehací
metly – pro použití jako ručního šlehače.
TYČOVÝ MIXÉR
Složení tyčového mixéru
1. Před nasazením mixovacího nástavce
se ujistěte, že je mixovací nástavec čistý
a suchý, abyste zabránili poškození
motorové jednotky vodou, která by mohla
v nástavci zůstat po jeho čištění.
2. Držte odnímatelný mixovací nástavec
s nožem směřujícím dolů a zarovnejte
horní část mixovacího nástavce s výřezy
na motorové jednotce. Zatlačte proti sobě,
dokud neuslyšíte zacvaknutí signalizující
správné upevnění mixovacího nástavce.
3. Ujistěte se, že je mixovací nástavec řádně
a pevně nasazen, že se nijak nehýbe ani
nevykazuje žádnou odchylku od středové
osy.

POZNÁMKA
Ostatní části spotřebiče otřete měkkou utěrkou
zlehka namočenou ve vlažné vodě a otřete do
sucha.
Odnímatelný mixovací nástavec, nádobu na
sekání, sekací nůž, nádobu na mixování, metlu
a víčko/protiskluzovou podložku můžete mýt
i v myčce nádobí.

POZNÁMKA
VÍČKO NÁDOBY NA SEKÁNÍ S PŘEVODEM, PŘEVODOVÝ NÁSTAVEC
A MOTOROVOU JEDNOTKU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMYJTE VE VODĚ ANI
V MYČCE NA NÁDOBÍ. INFORMACE O ČIŠTĚNÍ TĚCHTO PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE V KAPITOLE „PÉČE A ÚDRŽBA“.
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Použití tyčového mixéru
Ujistěte se, že je mixovací nástavec řádně
nasazen na motorové jednotce, jak je
uvedeno v předchozí části návodu.
1. Potraviny, které chcete rozmixovat,
vložte do dodávané nádoby na mixování,
popř. do velké misky nebo hrnce.
Pokud použijete dodávanou nádobu na
mixování, naplňte ji jen z 1/2 nebo méně,
pokud budete zpracovávat tekutiny nebo
mixovat ovoce/zeleninu na pyré.
2. Zástrčku přívodního kabelu zapojte do
síťové zásuvky 230/240 V~.
3. Rychlost otáček sekací jednotky můžete
ovládat prostřednictvím otočného
ovladače rychlosti, který je místěn na
horním krytu motorové jednotky.
Nízká rychlost: 1
Vysoká rychlost: 15

Rozebrání tyčového mixéru
1. Před rozebráním přístroje se ujistěte,
že jste uvolnili hlavní vypínač, rotační nůž
je zastavený a zástrčka přívodního kabelu
je vyjmuta ze síťové zásuvky.
2. Postavte spotřebič na rovnou plochu
a jednou rukou držte mixovací nástavec.
Druhou rukou uchopte motorovou
jednotku tak, abyste pomocí palce
a ukazováčku mohli stisknout tlačítka
pro uvolnění mixovacího nástavce, která
se nacházejí na obou stranách motorové
jednotky. Stiskněte obě tlačítka a vytáhněte
motorovou jjednotku směrem vzhůru.

Při zpracování potravin doporučujeme začít
na nižší rychlosti a postupně ji zvyšovat.
Tím zabráníte náhodnému rozstříknutí
a nadměrnému zpracování potravin.

POZNÁMKA
4. Ponořte tyčový mixér co nejvíce hluboko
do nádoby a stiskněte hlavní vypínač.
Hlavní vypínač je třeba držet stisknutý po
celou dobu zpracovávání potravin. Pokud
uvolníte hlavní vypínač, přístroj se zastaví.
5. S ponořeným tyčovým mixérem
pohybujte v nádobě opatrně směrem
nahoru a dolů.
6. Pokud potřebujete spotřebič zastavit,
uvolněte hlavní vypínač.
7. Před vyjmutím spotřebiče z nádoby se
ujistěte, že se rotační nůž zcela zastavil.
8. Jakmile je mixování dokončeno,
vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze
síťové zásuvky.
ROTAČNÍ NŮŽ MIXOVACÍHO NÁSTAVCE JE VELMI OSTRÝ. DBEJTE VLASTNÍ
OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI S MIXOVACÍM NÁSTAVCEM.

POUŽITÍ VAŠEHO PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010
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Tipy na zpracování potravin s použitím
tyčového mixéru
• Tyčový mixér zpracovává potraviny velmi
rychle a efektivně, proto je velmi snadné
směs nadbytečně zpracovat. Pravidelně
přerušujte zpracovávání potravin
a kontrolujte hustotu mixované směsi.
• Před mixováním nechte potraviny vždy
zchladnout.
• Nerezový mixovací nástavec umožňuje
zpracovávat teplé potraviny přímo v hrnci.
Tím snadno a rychle připravíte různé
druhy polévek i omáček.
• Z bezpečnostních důvodů odstraňte
hrnec ze zdroje tepla při mixování
potravin.
• Ujistěte se, že přívodní kabel a přístroj se
nacházejí mimo dosah zdroje tepla.
• Nakrájejte potraviny, které chcete
zpracovat, na stejně veliké kusy, čímž
docílíte hladké a husté směsi.
• Zahřejte tekutiny, pokud je přidáváte
do teplých rozmixovaných polévek
nebo omáček. Získáte tak rovnoměrně
rozmixovanou směs.
• Nádobu na mixování položte na víčko,
které současně slouží jako protiskluzová
podložka. Nádoba na mixování se
nebude hýbat a budete moci pohodlně
rozmixovat potraviny.
• Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle
než 1 minutu. Po jedné minutě spotřebič
vypněte a nechte po dobu alespoň
1 minuty motor vychladnout.
Pokud se potraviny zablokují okolo rotačního
nože, postupujte podle níže uvedených
pokynů.
1. Uvolněte hlavní vypínač, vyčkejte, až se
rotační nůž zastaví, a odpojte zástrčku
přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
2. Pomocí stěrky opatrně odstraňte
zablokované potraviny. V žádném případě
nepoužívejte prsty k čištění rotačního
nože. Pozor! Nůž je velmi ostrý.

10

POUŽITÍ VAŠEHO PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010

3. Po odstranění potravin a vyčistění
rotačního nože, zapojte zástrčku
přívodního kabelu do síťové zásuvky
a pokračujte v mixování.
SEKÁČEK
Složení sekáčku
1. Před složením sekáčku se ujistěte,
že všechny části (nádoba na sekání,
sekací nůž a víčko s převodem) jsou řádně
čisté a suché, abyste zabránili poškození
motorové jednotky vodou, která by
mohla, zvláště ve víčku nádoby na sekání,
zůstat po jeho čištění.
2. Sekací nůž nasaďte na středový konektor
umístěný na dně nádoby na sekání. Sekací
nůž musí slyšitelně zacvaknout. Ujistěte
se, že je
na svém místě.
j nůž rádně zajištěn
j

3. Vložte potraviny, které chcete nasekat,
do nádoby. Dbejte na to, aby vložené
potraviny nepřesáhly rysku MAX (750 ml).

4. Víčko s převodem nasaďte na nádobu tak,
aby zářezy na sekacím noži zapadly do
výřezů ve spodní části víčka.

Vždy nejprve umístěte sekací nůž na dno
nádoby na sekání před vložením potravin.
Nevyjímejte sekací nůž, pokud není spotřebič
vypnutý a přívodní kabel vytažený ze síťové
zásuvky a pokud se nůž zcela nezastavil.

POZNÁMKA

5. Zarovnejte horní část víčka s převodem
se zářezy na motorové jednotce a zatlačte
motorovou jednotku směrem dolů,
dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se,
že je motorová jednotka správně a řádně
nasazena na víčku.

Použití sekáčku
Ujistěte se, že je sekáček kompletní a správně
sestavený, jak je uvedeno v přechozí části
návodu.
1. Zástrčku přívodního kabelu vložte do
síťové zásuvky 230/240V~.
2. Zvolte rychlost zpracovávání potravin (1-15).
3. Stiskněte a podržte hlavní vypínač pro
zahájení sekání potravin. Hlavní vypínač
je třeba držet stisknutý po celou dobu
zpracovávání potravin. Pokud uvolníte
hlavní vypínač, přístroj se zastaví.
4. Jakmile jsou potraviny dostatečně
nasekané, uvolněte hlavní vypínač, vyčkejte,
až se nůž zastaví, a vytáhněte zástrčku
přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
5. Sejměte motorovou jednotku (viz
následující kapitola) a víčko. Opatrně
vyjměte nůž a pomocí stěrky setřete
potraviny z ramen nože. Také pomocí
stěrky vyjměte nasekané potraviny
z nádoby na sekání.
Rozebrání sekáčku
1. Před rozebráním sekáčku se ujistěte,
že jste uvolnili hlavní vypínač, sekací nůž
je zastaven a zástrčka přívodního kabelu
je vyjmuta ze síťové zásuvky.

SEKACÍ NŮŽ JE VELMI OSTRÝ. DBEJTE VLASTNÍ OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI
SE SEKACÍM NOŽEM.

POUŽITÍ VAŠEHO PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010
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2. Postavte sekáček na rovnou plochu
a jednou rukou držte víčko nádoby
na sekání s převodem. Druhou rukou
uchopte motorovou jednotku tak,
abyste pomocí palce a ukazováčku mohli
stisknout tlačítka pro uvolnění mixovacího
nástavce, která se nacházejí na obou
stranách motorové jednotky. Stiskněte
obě tlačítka a vytáhněte motorovou
jednotku směrem vzhůru.

Tipy na zpracování potravin s použitím
sekáčku
• Nepoužívejte sekáček, pokud je nádoba
na sekání prázdná.
• Abyste zabránili náhodnému uklouznutí
nebo smyku nádoby na sekání, postavte
nádobu na víčko/protiskluzovou podložku.
I přesto doporučujeme motorovou jednotku
držet jednou rukou a druhou rukou
přidržovat nádobu na sekání.
• Nakrájejte potraviny, které chcete
zpracovat, na stejně veliké kusy, čímž
docílíte rychlejšího a rovnoměrného
nasekání.
• Nesekejte tvrdé potraviny, jako jsou
kávová zrna, cereální nebo čokoládové
hrudky apod., jelikož by mohly poškodit
sekací nůž.
• V nádobě na sekání nezpracovávejte vařící
ani horké potraviny nebo tekutiny.
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• V žádném případě nevyjímejte sekací nůž,
pokud je v procesu. Vždy vyčkejte, až se
zcela zastaví.
• Sekáček zpracovává potraviny velmi
rychle a efektivně, proto je velmi snadné
směs nadbytečně zpracovat. Pravidelně
přerušujte zpracovávání potravin
a kontroluje nasekané potraviny.
RUČNÍ ŠLEHAČ
Složení ručního šlehače
1. Před nasazením šlehací metly se ujistěte,
že jsou převodový nástavec a šlehací
metla čisté a suché, abyste zabránili
poškození motorové jednotky vodou,
která by mohla v nástavci zůstat po jeho
čištění.
2. Nejprve je třeba spojit převodový
nástavec se šlehací metlou. Úzký konec
šlehací metly se zářezy zasuňte do
užšího konce převodového nástavce tak,
aby zářezy na šlehací metle zapadly do
drážek ve převodovém nástavci. Správné
nasazení šlehací metly je signalizováno
cvaknutím. Ujistěte se, že je šlehací metla
řádně a správně nasazena v nástavci a že
se nikterak nehýbe.

3. Držte složenou šlehací metlu v jedné ruce
a druhou rukou držte motorovou jednotku.
Zarovnejte horní část nástavce na šlehání
s výřezy na motorové jednotce. Zatlačte
proti sobě, dokud neuslyšíte zacvaknutí,
signalizující správné upevnění nástavce na
šlehání.
4. Ujistěte se, že je nástavec na šlehání řádně
a pevně nasazen, že se nijak nehýbe ani
nevykazuje žádnou odchylku od středové
osy.
Použití ručního šlehače
Ujistěte se, že je ruční šlehač správně a řádně
sestavený, jak je uvedeno v přechozí části
návodu.
1. Vložte potraviny, které chcete vyšlehat, do
nádoby na mixování, mísy nebo do dózy.
2. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do
síťové zásuvky 230/240 V~.
3. Zvolte rychlost šlehání (1-15).
4. Ponořte ruční šlehač co nejvíce hluboko
do nádoby a stiskněte hlavní vypínač.
Hlavní vypínač je třeba držet stisknutý po
celou dobu zpracovávání potravin. Pokud
uvolníte hlavní vypínač, přístroj se zastaví.
5. S ručním šlehačem pohybujte v nádobě
opatrně směrem nahoru a dolů, dokud
nedosáhnete požadované textury.
6. Po vyšlehání potraviny uvolněte hlavní
vypínač a vyčkejte, až se metla zastaví, než
ji vyndáte z nádoby. V opačném případě
by mohla rotující metla rozstříknout
potraviny. Poté vytáhněte zástrčku
přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
Rozebrání ručního šlehače
1. Před rozebráním ručního šlehače se ujistěte,
že jste uvolnili hlavní vypínač, šlehací metla
je zastavená a zástrčka přívodního kabelu je
vyjmuta ze síťové zásuvky.
2. Jednou rukou držte nástavec na šlehání.
Druhou rukou uchopte motorovou
jednotku tak, abyste pomocí palce
a ukazováčku mohli stisknout tlačítka
pro uvolnění nástavce na šlehání, která

se nacházejí na obou stranách motorové
jednotky. Stiskněte obě tlačítka a oddělte
j
y
nástavec od motorové jednotky.

Tipy na zpracování potravin s použitím
ručního šlehače
• Při šlehání nedovolte, aby se metla
dotýkala dna a stěn nádoby, jelikož byste
mohli šlehací metlu poškodit.
• Pro dokonalé našlehání použijte
dostatečně hlubokou a širokou nádobu
a pravidelně pohybujte šlehačem směrem
nahoru a dolů.
• Před vyjmutím šlehací metly z mísy nejprve
uvolněte hlavní vypínač a vyčkejte, až se
šlehací metla zcela zastaví.
• Mísu, ve které bude šlehat, postavte na vlhkou
utěrku, čímž zajistíte, že se mísa nebude příliš
hýbat. Nicméně i přesto doporučujeme mísu
přidržovat volnou rukou.
• Abyste dosáhli lepších výsledků šlehání,
používejte pouze čerstvou a chlazenou
smetanu nebo čerstvá vejce při pokojové
teplotě.
• Před vložením potravin do mísy se ujistěte,
že jsou mísa i metla čisté a zcela suché,
zvláště pokud budete šlehat vaječný bílek.
• Doporučujeme šlehat vaječný bílek
a smetanu na nejvyšší rychlost.

POUŽITÍ VAŠEHO PONORNÉHO MIXÉRU SB 4010
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PRŮVODCE PŘÍPRAVOU POTRAVIN
Mléčné koktejly, smoothies, koktejly,
ovocné frappé

Tyčový mixér Použijte chlazené mléko.
Zpracovávejte, dokud není dosažena
správné konzistence pro koktejly,
ovocná frappé apod. Doporučená
rychlost je střední až maximální
po dobu 30 sekund.
Polévky, dipy, dětské jídlo
Tyčový mixér Zpracovávejte, dokud není směs
hladká. Doporučená rychlost je
střední až maximální po dobu
30 sekund.
Sýr (maximální hmotnost 200 g,
Sekáček
Doporučená rychlost je maximální
kostky o velikosti 2 cm)
po dobu 20 – 30 sekund.
Mrkev (maximální hmotnost 200 g,
Sekáček
Doporučená rychlost je maximální
kostky o velikosti 2 cm)
po dobu 20 – 30 sekund.
Cibule, bylinky (maximální hmotnost Sekáček
Doporučená rychlost je střední
30 g)
po dobu 20 sekund.
Oříšky (rozemletí) (maximální
Sekáček
Doporučená rychlost je maximální
hmotnost 150 g)
po dobu 20 – 30 sekund.
Červené maso, kuřecí prsa, rybí filé
Sekáček
Doporučená rychlost je střední
(maximální hmotnost 250 g, kostky
až maximální po dobu 20 – 30 sekund.
o velikosti 2 cm)
Led
Sekáček
Doporučená rychlost je maximální
po dobu 20 – 30 sekund.
Smetana (400 ml max), vaječné bílky Ruční šlehač Doporučená rychlost je střední
(4 bílky max), lehká těstíčka
až maximální. Nešlehejte déle než
1 minutu, poté nechte spotřebič
1 minutu odpočívat před dalším
použitím.
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PÉČE A ÚDRŽBA
Před rozebíráním a čištěním uvolněte hlavní
vypínač, vyčkejte, až se spotřebič zcela
zastaví, a vytáhněte zástrčku přívodního
kabelu ze síťové zásuvky.
K čištění motorové jednotky ani žádného
příslušenství nepoužívejte alkalické nebo hrubé
čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky
s drátěnkou, benzín, rozpouštědla ani jiné
podobné látky, jelikož byste mohli poškrábat
povrch.

POZNÁMKA
Čištění motorové jednotky
Vnější povrch motorové jednotky
a přívodního kabelu otřete měkkou
houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě
s trochou kuchyňského přípravku na mytí
nádobí.
Čištění mixovacího nástavce
Po odejmutí mixovacího nástavce ho
můžete umýt ručně v teplé vodě s trochou
kuchyňského prostředku na mytí nádobí.
Opláchněte a vysušte do sucha. Mixovací
nástavec můžete také mýt i v myčce nádobí.
Před opětovným nasazením se ujistěte, že
v nástavci nezůstala žádná zbylá voda.

Rychlá údržba: Mezi jednotlivými procesy
zpracování potravin doporučujeme vložit
mixovací nástavec do nádoby s vlažnou
vodou a se zapojeným přívodním kabelem
stiskněte hlavní vypínač přibližně na
5 sekund. Tím rychle a snadno odstraníte
zbytky potravin na mixovacím nástavci
a budete moci pohodlně pokračovat v dalším
zpracování.
Čištění nádoby na sekání, víčka
s převodem, sekacího nože a víčka/
protiskluzové podložky
Po rozebrání sekáčku můžete nádobu na
sekání, víčko s převodem a sekací nůž umýt
ručně v teplé vodě s trochou kuchyňského
prostředku na mytí nádobí. Opláchněte
a vysušte do sucha. Příslušenství (nádobu
na sekání, sekací nůž a víčko/protiskluzová
podložka) můžete také mýt i v myčce nádobí.
Víčko s převodem není vhodné pro mytí
v myčce nádobí, proto ho do ní nevkládejte.
Před opětovným nasazením se ujistěte, že
v žádném nástavci nezůstala žádná zbylá voda.

MOTOROVOU JEDNOTKU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMYJTE ANI NEPONOŘUJTE
DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY. MOTOROVOU JEDNOTKU NENÍ VHODNÉ MÝT
V MYČCE NA NÁDOBÍ.

NOŽOVÉ JEDNOTKY JSOU VELMI OSTRÉ. DBEJTE VLASTNÍ OPATRNOSTI PŘI
MANIPULACI S NOŽOVÝMI JEDNOTKAMI.

PÉČE A ÚDRŽBA

15

Čištění šlehací metly
Po rozebrání ručního šlehače můžete
šlehací metlu a převodový nástavec omýt
ručně v teplé vodě s trochou kuchyňského
prostředku na mytí nádobí. Opláchněte
a vysušte do sucha. Šlehací metlu můžete
také mýt i v myčce nádobí.
Převodový nástavec není vhodný pro mytí
v myčce nádobí, proto ho do ní nevkládejte.
Převodový nástavec

Čištění nádoby na mixování
Nádobu na mixování můžete mýt ručně
v teplé vodě s trochou kuchyňského
prostředku na mytí nádobí, popř. ji můžete
mýt i v myčce nádobí.
Čištění provádějte pomocí měkké tkaniny.

POZNÁMKA
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RECEPTY

RECEPTY

1

OBSAH BROŽURY S RECEPTY

R2

OBSAH BROŽURY S RECEPTY

R3

Polévky

R4

Dipy a omáčky

R5

Osvěžující nápoje

R6

Rychlé dezerty

POLÉVKY
BRAMBOROVÁ POLÉVKA S CUKETAMI (4 – 6 PORCÍ)
2 lžíce olivového oleje
2 pórky, nakrájené najemno
500 g brambor, oloupaných, umytých a nakrájených
8 cuket, nakrájených
8 šálků kuřecího vývaru
Pepř na dochucení
1 šálek smetany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V hrnci rozehřejte olej a narychlo orestujte nakrájený pórek, dokud nezměkne.
Přidejte brambory, cukety a kuřecí vývar.
Uveďte k varu. Poté snižte plamen a vařte, dokud brambory a cuketa nezměknou.
Jakmile jsou brambory a cukety měkké, přidejte smetanu a přiveďte k varu. Nechte prohřát.
Sejměte hrnec ze zdroje tepla a nechte mírně zchladnout.
Tyčový mixér vložte do hrnce a mixujte, dokud nebude polévka hladká.
Podávejte teplé.

DÝŇOVÁ POLÉVKA (2-4 PORCE)
2 lžíce oleje
1 cibule, oloupaná a nakrájená najemno
2 stroužky česneku, oloupané a nasekané
400 g dýně, oloupané a nakrájené na kousky
4 šálky/1 l kuřecího vývaru
1. V hrnci zahřejte olej a přidejte cibuli a česnek. Restujte asi 5 minut.
2. Přidejte dýni a řádně promíchejte s cibulí a česnekem. Poté přidejte vývar a směs uveďte
do varu.
3. Snižte plamen a vařte asi 20 minut, dokud nebude dýně měkká.
4. Sejměte hrnec ze zdroje tepla a nechte mírně zchladnout.
5. Tyčový mixér vložte do hrnce a mixujte, dokud nebude polévka hladká.
6. Podávejte teplé.

POLÉVKY

R3

DIPY A OMÁČKY
PESTO (1,5 ŠÁLKU)
1 šálek čerstvé bazalky
1 stroužek česneku, oloupaný a nasekaný
2 lžíce citrónové šťávy
¼ šálku piniových oříšků
¼ šálku olivového oleje
½ šálku sýru cottage
¼ šálku nastrouhaného čerstvého parmezánu
1. Lístky bazalky, česnek, citrónovou šťávu a piniové oříšky vložte do nádoby na sekání. Zvolte
rychlost 2 a sekejte, dokud nejsou ingredience nasekané najemno.
2. Vypněte sekáček a sejměte víko. Nalijte třetinu olivového oleje a zapracuje. S ostatním
množstvím oleje postupujte stejně.
3. Jakmile jste zpracovali a řádně spojili směs s olejem, vypněte sekáček, sejměte víčko
a opatrně vyjměte sekací nožovou jednotku. Pomocí stěrky zamíchejte sýr cottage.
4. Před podáváním nechte vychladnout v lednici. Podávejte s opečeným bílým chlebem.

JEDNODUCHÁ BEŠAMELOVÁ OMÁČKA (1,5 ŠÁLKU)
3 lžíce másla
3 lžíce hladké mouky
1 ¼ šálku mléka
Sůl a pepř na dochucení
1.
2.
3.
4.
5.

Na menší pánvi rozehřejte máslo.
Přidejte mouku a míchejte asi 1 minutu, dokud se nezačnou tvořit hrudky.
Sejměte ze zdroje tepla.
Postupně přidávejte mléko a za pomocí tyčového mixéru následně rozmixujte dohladka.
Vraťte zpět na zdroj tepla a pokračujte v mixování, dokud omáčka nezačne bublat
a nezhoustne.
6. Dochuťte solí a pepřem, pokud je třeba.
Varianta:
Sýrová omáčka
1 šálek nastrouhaného sýru typu eidam
1 lžička hořčice
Směs bylinek
3 šalotky, nakrájené najemno
3 lžíce petrželky, nasekané
1 lžíce kopru, nasekaného najemno

R4

DIPY A OMÁČKY

OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE
VANILKOVÝ MLÉČNÝ NÁPOJ
1 šálek chlazeného mléka
2 kopečky vanilkové zmrzliny
¼ lžička vanilkové esence
1. Mléko, zmrzlinu a vanilkovou esenci vložte do nádoby na mixování.
2. Pomocí tyčového mixéru rozmixujte přísady, dokud nebude směs hladká a napěněná
(asi 30 sekund).
3. Podávejte chlazené.
Varianty:
Čokoládová
Přidejte 1 lžíci čokoládového sirupu nebo ½ lžíce kakaa nebo ½ lžíce sladkého mléka.
Jahodová
Přidejte 5 čerstvých jahod a 1 lžíci jahodového sirupu.

JAHODOVÉ SMOOTHIE
5 čerstvých jahod, umytých a odstopkovaných
50 g bílého jogurtu
1 kopeček vanilkové zmrzliny
1 šálek chlazeného mléka
1 lžíce medu
1. Jahody, jogurt, zmrzlinu, mléko a med vložte do nádoby na mixování.
2. Pomocí tyčového mixéru rozmixujte, dokud není směs hustá a hladká (asi 30 sekund).
Tip:
Jahody můžete nahradit sezónním ovocem, jako jsou manga, borůvky, maliny nebo banány.

RANNÍ BUDÍČEK
½ šálku chlazeného mléka
½ šálku chlazeného ovocného džusu
1 vejce
1 lžíce medu
1. Mléko, ovocný džus, vejce a med vložte do nádoby na mixování.
2. Pomocí tyčového mixéru smíchejte ingredience, dokud nebude směs hladká a krémová (asi
30 sekund).

OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE
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RYCHLÝ KOLÁČ
1 ½ šálku hladké mouky
1 šálek cukru krupice
125 g másla, rozpuštěné
2 vejce, zlehka našlehané
1 lžička vanilky
½ šálku mléka
1.
2.
3.
4.
5.

Mouku, cukr, máslo a vejce vložte do středně veliké mísy.
Pomocí ručního šlehače zpracovávejte směs, dokud se zcela nespojí (asi 30 sekund).
Přidejte vanilku a mléko a řádně zapracujte, dokud se zcela nespojí (asi 30 sekund).
Vymažte formu, do které nalijte zpracované těsto.
Nechte péct v předehřáté troubě na 185°C asi 30 – 35 minut, dokud nebude koláč zlatavý.

Varianty:
Rychlý čokoládový dort
Nahraďte ¼ šálku hladké mouky ¼ šálkem kakaa.
Rychlý banánový koláč
Přidejte ¼ šálku rozmixovaných banánů a ¼ lžičky jedlé sody.

ČOKOLÁDOVÁ PĚNA
800 ml husté smetany
3 vejce
2 x 2 tabulky kvalitní hořké čokolády, rozpuštěné
1. Smetanu nalijte do středně veliké mísy.
2. Pomocí ručního šlehače šlehejte, dokud se její objem nezdvojnásobí a není nadýchaná.
3. Pomalu zapracujte vejce, jedno po druhém, a šlehejte, dokud nebude směs hladká
a krémová. Poté po malých dávkách přidávejte mírně vychlazenou čokoládu a šlehejte,
dokud se čokoláda zcela nespojí.
4. Hotovou pěnu nalijte do formiček (hrnečků) a nechte několik hodin vychladnout
v chladničce, nejlépe přes noc.
5. Podávejte vychlazené se sezónním ovocem.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci
při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů
nebo od svého prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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POZNÁMKY

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený
výrobek mírně lišit od výrobku
uvedeného na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami zakúpený
výrobok mierne líšiť od výrobku
uvedeného na obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők folytonos fejlesztése miatt az Ön
által megvásárolt termék kissé
eltérhet e útmutató képein ábrázolt terméktől.

W W W . C A T L E R . E U
ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U

