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Gratulujeme
          vám ku kúpe vášho nového stolového mixéra BL 4010. 

GRATULUJEME
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od 
začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým 
na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití 
elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO 
STOLOVÉHO MIXÉRA BL 4010

    PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM 
A ULOŽTE NÁVOD NA PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. 

 Pred uvedením prístroja do 
prevádzky si prečítajte všetky 
pokyny a uložte si ich na 
prípadné ďalšie použitie.

 Pred prvým použitím odstráňte 
z mixéra všetky reklamné 
štítky/etikety.

 Z dôvodov vylúčenia rizika 
zadusenia malých detí 
odstráňte ochranný obal 
zástrčky sieťového kábla tohto 
spotrebiča a bezpečne ho 
zlikvidujte.

 Mixér neumiestňujte na okraj 
pracovnej plochy alebo stola. 
Uistite sa, že povrch pracovnej 
dosky či stola je rovný, čistý, 
suchý a že na ňom nie sú 
zvyšky potravín a pod. Vibrácie 
počas prevádzky môžu 
spôsobiť pohyb prístroja.

 Neumiestňujte mixér na horúci 
plynový alebo elektrický 
sporák ani do jeho blízkosti, 
prípadne do miest, kde by sa 
dotýkal horúcej rúry.

 Pred použitím mixéra sa vždy 
uistite, či je správne zostavený. 

 Používajte výhradne nádobu 
a veko dodávané s mixérom.

 Pred uvedením mixéra do 
prevádzky sa vždy uistite, či je 
veko k nádobe mixéra riadne 
pripevnené.

 Počas prevádzky nenechávajte 
mixér bez dozoru.

 Mixér vždy najskôr vypnite 
pomocou tlačidla na 
ovládacom paneli. Následne 
odpojte napájací kábel mixéra 
od zdroja energie. Skôr ako 
budete mixér presúvať, 
alebo ak ho už nebudete 
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používať alebo než ho 
budete rozoberať, čistiť alebo 
skladovať, sa presvedčte, či je 
vypnutý a odpojený od zdroja 
energie a či motor 
a nože sú celkom zastavené.

 Mixér nepoužívajte nepretržite 
pri veľkých dávkach dlhšie 
než 10 sekúnd. Medzi každým 
použitím nechajte motor 
aspoň 1 minútu odpočinúť.

 Recepty v tomto návode 
na obsluhu neobsahujú veľké 
dávky.

 Ak sa potraviny zaseknú okolo 
nožov v mixéri, tlačidlom  
na ovládacom paneli mixér 
vypnite. Následne odpojte 
napájací kábel mixéra od zdroja 
energie. Skôr ako odoberiete 
nádobu z tela prístroja, 
presvedčte sa, či sú motor a 
nože celkom zastavené. Skôr 
ako budete pokračovať  v 
mixovaní, stierkou potraviny 
uvoľnite alebo premiešajte. 
Nepoužívajte prsty, pretože 
nože sú veľmi ostré.

 Počas prevádzky mixéra dbajte 
na to, aby vaše ruky, prsty, 
vlasy či oblečenie, rovnako ako 
stierky a iné kuchynské náčinie 
boli v dostatočnej vzdialenosti 
od nádoby mixéra. Nikdy 

nevkladajte prsty, ruky ani 
kuchynské náčinie dovnútra 
nádoby mixéra bez toho, aby 
by ste predtým odpojili prístroj 
od elektrickej zásuvky.

 Buďte veľmi opatrní pri 
manipulácii s nožovou 
jednotkou, pretože nože sú 
veľmi ostré. Zlé zaobchádzanie 
s nožmi môže viesť k zraneniu.

 Počas prevádzky neodoberajte 
nádobu z tela prístroja.

 Mixér používajte výhradne na 
prípravu jedál a/alebo nápojov.

 Nespúšťajte mixér do 
prevádzky bez potravín alebo 
tekutín v nádobe mixéra.

 V mixéri nespracovávajte 
horúce ani vriace tekutiny. 
Nechajte ich pred naliatím do 
nádoby mixéra vychladnúť.

 Nevystavujte nádobu mixéra 
extrémnej horúčave alebo 
chladu, napríklad tým, že by 
ste umiestnili studenú nádobu 
do horúcej vody alebo naopak.

 Prístroj udržujte v čistote. 
Pozrite kapitolu Starostlivosť 
a čistenie.

VAROVANIE
MIXÉR NEPOUŽÍVAJTE 
NEPRETRŽITE PRI VEĽKÝCH 
DÁVKACH DLHŠIE NEŽ 
10 SEKÚND.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
 Prístroj je určený len na 

domáce použitie.
 Pred použitím celkom odviňte 

napájací kábel. 
 Neponárajte prívodný kábel, 

zástrčku prívodného kábla ani 
základňu motora do vody ani 
inej tekutiny. 

 Prívodný kábel nenechávajte 
visieť cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky, dotýkať 
sa horúcich plôch alebo sa 
zamotať.

 Tento spotrebič nie je určený 
pre osoby (vrátane detí) so 
zníženou fyzickou, zmyslovou 
alebo mentálnou schopnosťou 
alebo osoby s obmedzenými 
skúsenosťami a znalosťami, 
ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo 
podané inštrukcie zahrňujúce 
použitie tohto spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť.

 Deti by mali byť pod dozorom, 
aby sa zaistilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať.

 Tento spotrebič môžu používať 
deti vo veku 8 rokov a staršie 
a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo nedostat-
kom skúseností a znalostí, ak sú 
pod dozorom alebo boli pouče-
né o používaní spotrebiča bez-
pečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. 
Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a údržbu vyko-
návanú používateľom nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

 Odporúčame vykonávať 
pravidelnú kontrolu 
spotrebiča. Spotrebič 
nepoužívajte, ak je akokoľvek 
poškodený alebo ak je chybný 
napájací kábel alebo zástrčka. 
Všetky opravy je nutné zveriť 
najbližšiemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

 Akúkoľvek inú údržbu okrem 
bežného čistenia je nutné 
zveriť autorizovanému 
servisnému stredisku.

 Nepoužívajte tento spotrebič 
na iné účely, než na aké bol 
navrhnutý. Neprevádzkujte ho 
vo vozidlách, na lodiach ani 
vonku.
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 Z dôvodov zaistenia zvýšenej 
bezpečnosti pri používaní 
elektrických spotrebičov sa 
odporúča nainštalovať do 
príslušného elektrického 
obvodu prúdový chránič, 
ktorého prevádzkový zvodový 
prúd nepresahuje 30 mA. 
Inštalácia prúdového chrániča 
sa odporúča s cieľom zníženia 
rizika oparenia alebo iného 
úrazu horúcou vodou, ktorá by 
mohla vystrieknuť v prípade 
prasknutia ohrievacieho 

článku. Ak je vaša domácnosť 
týmto chráničom už vybavená, 
považujte toto upozornenie 
za bezpredmetné. Potrebné 
informácie si vyžiadajte u 
svojho elektrikára. 

 Z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame zapojiť mlynček 
Catler priamo do vlastného 
elektrického obvodu, 
oddeleného od ostatných 
spotrebičov. Neodporúčame 
používať rozvodku ani 
predlžovací kábel.

VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM 
POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO 
DOSTUPNÁ NA JEDNODUCHÉ ODPOJENIE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE. NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM CELKOM ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

VAROVANIE:
BLIKAJÚCE TLAČIDLÁ OZNAČUJÚ PRIPRAVENOSŤ 
SPOTREBIČA. VYVARUJTE SA AKÉHOKOĽVEK KONTAKTU 
S NOŽMI ALEBO POHYBLIVÝMI ČASŤAMI.

VAROVANIE:
OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU – VŠETKY TLAČIDLÁ SÚ 
ROZSVIETENÉ.

UCHOVAJTE NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE. 
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM STOLOVÝM MIXÉROM BL 4010

A. Vnútorné viečko s odmerkou
 Môžete ho vybrať na pridanie 

ingrediencií počas mixovania.
B. Lisovací tŕň
 Slúži na odšťavovanie citrusových plodov 

priamo do nádoby mixéra.
C. Veko
 Vybavené praktickým otváracím 

mechanizmom.
D. 1,5 l nádoba na mixovanie z Eastman 

Tritanu™, BPA fee
 Odolná proti nárazu, rozbitiu a vhodná na 

umývanie v umývačke.
E. Mini Kinetix® systém nožov a nádoby
 Kopíruje tvar základne nádoby, preto žiadne 

potraviny neuviaznu a budú vždy dobre 
spracované. Stredové nože sú zúbkované 
na zaistenie extra výkonu sekania a 
vonkajšie nože zaisťujú Kinetix pohyb.

F. Ochrana proti preťaženiu
 Tepelná poistka ochrany motora 

s možnosťou resetu.
G. Tlačidlo Pulse
 Krátke impulzné spracovanie pri vysokom 

výkone.

H. Program Smoothie
 Špeciálny program mixéra na prípravu 

smoothie a nápojov.
I. Tlačidlo Auto clean
 Tlačidlo programu smoothie slúži takisto 

ako funkcia automatického čistenia. 
Opláchnutie a vysušenie okamžite po 
umytí (bez namáčania).

J. 4 elektronické rýchlosti
 Maximalizujú ovládanie na spracovanie 

rôznych ingrediencií, od pomalého 
mixovania až po mixovanie s maximálnou 
rýchlosťou.

Kopolyester Eastman Tritan™
Nádoba mixéra je vyrobená z kopolyesteru 
Eastman Tritan™; ide o tvrdý, BPA fee polymér 
používaný pri výrobe domácich spotrebičov, 
ktoré môžu slúžiť aj na extrémne použitie 
a umývať sa v umývačke riadu. Výrobky 
vyrobené z Tritanu™ sú odolné proti nárazu 
a rozbitiu a zostávajú čisté a odolné aj po 
stovkách umývacích cyklov v umývačke 
riadu.

A
B

C

D

E

F

G
H, I
J
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POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 4010

UPOZORNENIE:
PRED SPUSTENÍM MIXÉRA SA UISTITE, 
ČI JE VEKO SPRÁVNE NASADENÉ NA 
NÁDOBE.

VAROVANIE:
NESPRACOVÁVAJTE HORÚCE POTRAVINY.
NESPÚŠŤAJTE MIXÉR BEZ RIADNE 
NASADENÉHO VEKA.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Tlačidlo ON|OFF slúži na prepnutie 
spotrebiča do režimu pripravený.

Tlačidlo CANCEL
Slúži na vymazanie akejkoľvek funkcie.

RUČNÉ NASTAVENIE
Regulácia rýchlosti
Spotrebič je vybavený 4 elektronickými 
rýchlosťami od najnižšej MIX po najvyššiu 
LIQUIFY.
Rýchlosť MIX slúži na zmiešanie chúlostivých 
potravín s funkciou preloženia 
a je vhodná na zmiešanie tekutých a sypkých 
ingrediencií. Rýchlosť LIQUIFY je najrýchlejšie 
nastavenie a je ideálna na rozdrvenie 
ingrediencií na prípravu koktailov a iných 
nápojov s jemnou štruktúrou.

Tlačidlo PULSE
Funkcia PULSE je ideálna na spracovanie 
potravín v krátkych intervaloch pri vysokom 
výkone. Potraviny takisto v nádobe rotujú.

Lisovací tŕň
Pred nasadením lisovacieho tŕňa vyberte 
vnútorné viečko. Rysky na vonkajšom okraji 
lisovacieho tŕňa umiestnite tak, aby obe boli 

v uhle 90° od oka na veku. Otočte tŕňom 
v smere hodinových ručičiek, až sa ryska 
dotkne „BLEND“. Ak ryska ukazuje „BLEND“, 
bude vylisovaná šťava zostávať vo veku 
a lisovací tŕň spolu s vekom bude slúžiť ako 
malý odšťavovač. Ak posuniete rysku na 
„JUICE“, bude vylisovaná šťava stekať priamo 
do nádoby mixéra. Na odobratie lisovacieho 
tŕňa postupujte v opačnom poradí.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

PROGRAM SMOOTHIE (60 sekúnd)
Tento program je špeciálne navrhnutý, 
aby zmiešal a prevzdušnil zmrznuté a 
tekuté ingrediencie. Funkcia SMOOTHIE 
má jedinečnú techniku spracovávania, 
ktorá mixuje husté ingrediencie pri nižšej 
rýchlosti, postupne rýchlosť zvyšuje, ako 
hustnú ingrediencie počas spracovávania. 
To sa opakuje niekoľkokrát počas programu 
SMOOTHIE. Potraviny v nádobe takisto 
rotujú, aby sa dosiahlo maximálne 
prevzdušnenie a krémová štruktúra.

PROGRAM AUTOMATICKÉHO ČISTENIA 
(60 sekúnd)
Slúži na odstránenie väčšiny ingrediencií zo 
stien a nožového systému nádoby mixéra. 
Pridajte 2 šálky (500 ml) teplej vody s trochou 
saponátu, stlačte tlačidlo automatického 
čistenia. Na dôkladnejšie čistenie lepivých 
alebo hustých ingrediencií, pridajte ½ lyžičky 
tekutého prostriedku na umývanie riadu.
Najlepšie výsledky čistenia dosiahnete, ak 
budete nádobu čistiť ihneď po použití.
Namáčanie môže poškodiť povrch nádoby, 
obzvlášť ak sa spracovávali citrusové plody. 
Po umytí prípravkom, opláchnite čistou 
vodou a nechajte celkom uschnúť.

Ak počas spracovávania potravín stlačíte iné 
tlačidlo, rýchlosť sa automaticky zmení na 
práve zvolenú rýchlosť.

POZNÁMKA
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Nádoba a veko
Aby ste udržali nádobu čistú a zabránili ste 
zasychaniu potravín na nožovom systéme 
a nádobe, dodržujte nasledujúce kroky čo 
najrýchlejšie po použití:
• Opláchnite potraviny z nádoby a veka.
• Pridajte 500 ml teplej vody a stlačte 

tlačidlo AUTO CLEAN. Husté alebo lepivé 
ingrediencie vyžadujú extra čistiacu silu, 
preto pridajte niekoľko kvapiek tekutého 
saponátu.

• Vypláchnite nádobu a veko alebo 
umyte oddelenie v teplej mydlovej vode 
pomocou mäkkej hubky alebo kefy na 
fľaše.

• Po čistení sa uistite, či ste odstránili 
všetky ingrediencie z nádoby.

• Je veľmi účinné čistiť nádobu ihneď po 
použití.

Citrusy
Vystavenie nádoby šťavou z citrusov môže 
ovplyvniť čistotu a životnosť nádoby. Po 
umytí prípravkom opláchnite čistou vodou 
a nechajte celkom uschnúť.
Nenamáčajte.

Motorová základňa
Utrite čistou mierne namočenou utierkou, 
potom utrite dosucha. Odstráňte prípadné 
nečistoty z prívodného kábla.

Čistiace prostriedky
Nepoužívajte drôtenky alebo hrubé čistiace 
prostriedky na nádobu na mixovanie, 
násadce na šľahanie a hnetenie, mohli by ste 
nenávratne poškodiť povrch. Používajte iba 
vodu s trochou kuchynského prostriedku na 
umývanie riadu a mäkkú utierku.

Umývačka riadu
Nádoba mixéra a veko sa môžu umývať 
v umývačke riadu na štandardný umývací 
cyklus.
Nádobu umiestnite do dolného koša, zatiaľ 
čo veko s vnútorným viečkom by malo byť 
vložené do horného koša.

Škvrny od potravín a zápach
Potraviny so silnou vôňou, ako sú cesnak, 
ryby alebo niektorá zelenina (mrkva), môžu 
zanechať nepríjemný zápach alebo škvrny 
na nádobe mixéra alebo veku. Aby ste ich 
odstránili, namočte nádobu mixéra a veko asi 
na 5 minút do teplej mydlovej vody. Potom 
umyte neutrálnym prípravkom v teplej 
vode, riadne opláchnite a vytrite dosucha. 
Uchovávajte nádobu s nenasadeným vekom.

Uloženie
Uložte mixér vo vodorovnej polohe 
s nasadenou nádobou na motorovej základni 
alebo vedľa nej. Neklaďte žiadne predmety 
na ne. Nechajte vzduch voľne prúdiť 
a nenasadzujte veko na nádobu.
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TIPY NA POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 4010
RADY A TIPY
• Ak je objem (počas spracovania) pod 

ryskou maximálneho množstva, môžete 
na pridanie ingrediencií (napr. olej/
tekutinu) vybrať vnútorné viečko a tieto 
ingrediencie pridať, zatiaľ čo je mixér v 
chode.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak je objem 
spracovávaných potravín väčší alebo je 
konzistencia príliš hustá, potraviny môžu 
vzniknutým otvorom striekať von.

• Spúšťajte mixér iba na požadovaný čas – 
nespracovávajte ingrediencie príliš dlho.

• Použite funkciu PULSE, keď sú potraviny 
príliš husté alebo hrubé, aby ste zaistili 
rovnomerné spracovávanie.

• Neprekračujte rysku maximálneho 
množstva potravín, obzvlášť pri pridávaní 
potravín a tekutín do nádoby mixéra.

• Ingrediencie sa môžu prilepiť na 
steny nádoby mixéra. Vypnite mixér 
a odpojte prívodný kábel od sieťovej 
zásuvky. Pomocou plastovej stierky 
utrite vnútorné steny mixéra a potom 
pokračujte v spracovávaní.

• Ak počas spracovávania zaznamenáte 
vlhkosť alebo kvapky vody na hornej 
časti motorovej jednotky, vypnite mixér 
a odpojte prívodný kábel od sieťovej 
zásuvky. Zložte nádobu mixéra, utrite 
základňu motora suchou utierkou alebo 
papierovou utierkou.

• Na zastavenie mixovania alebo programu 
SMOOTHIE stlačte tlačidlo CANCEL.

• Ak je mixér v chode 120 sekúnd (alebo 
60 sekúnd v programe SMOOTHIE), 
automaticky sa vypne. Ide 
o bezpečnostný prvok ochrany motora.

• Rýchlosť alebo funkciu môžete 
kedykoľvek zmeniť, aj keď je mixér 
v chode. Stlačte tlačidlo požadovanej 
rýchlosti alebo programu a mixér 
okamžite zmení svoje nastavenie.

• Maximálne množstvo ľadových kociek, 
ktoré je možné spracovávať v mixéri je 
8 – 10 zo štandardnej tácky na ľad.

ČO ROBIŤ A NEROBIŤ

ČO ROBIŤ
• Používajte kombináciu rýchlostí a funkcie 

PULSE na dôkladnejšie spracovávanie 
potravín.

• Použite program SMOOTHIE na 
spracovávanie ovocia, zmrzliny a jogurtu 
do hustého smoothie, krému alebo 
mliečnych koktailov.

• Použite funkciu PULSE na potraviny, 
ktoré vyžadujú krátke impulzívne 
spracovávanie pri vysokom výkone, ako 
je sekanie orechov alebo ľadu.

• Pri spracovávaní nápojov s kockami ľadu 
alebo mrazeným ovocím použite funkciu 
PULSE.

• Spracovávanie hustých zmesí je 
efektívnejšie, keď je nádoba len z 1/4 až 1/2 
plná.

ČO NEROBIŤ
• Nepoužívajte kovové náčinie, pretože 

by mohlo poškodiť nožový systém alebo 
nádobu.

• Nespracovávajte husté zmesi dlhšie než 
10 sekúnd. Pri bežnom spracovávaní 
nepoužívajte mixér dlhšie než 1 minútu 
naraz. Ak potrebujete mixér používať 
dlhší čas, vypnite ho a zamiešajte 
ingrediencie pred opätovným spustením. 
Týmto chránite motor pred poškodením 
a rozbitím.

• Mixér nie je vhodný ne hnetenie cesta 
alebo prípravu zemiakovej kaše.

• Pri spracovaní teplých ingrediencií 
nevkladajte do nádoby viac ako 2 šálky 
naraz.

• Nespracovávajte horúce alebo vriace 
ingrediencie. Nechajte potraviny 
vychladnúť, než ich vložíte do nádoby 
mixéra. Týmto sa chránite proti 
náhodnému opareniu od pary, ktorá 
môže uniknúť pri odstraňovaní veka.

• Ak spracovávate teplé ingrediencie, 
položte cez veko malý uterák a držte ho 
pevne.



13TIPY NA POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 4010

TABUĽKA MIXOVANIA

POTRAVINA PRÍPRAVA 
A POUŽITIE

MNOŽSTVO FUNKCIA ČAS

Surová 
zelenina

Olúpaná 
a nakrájaná 
na 1,5 – 2 cm kúsky.

200 g CHOP | Rýchlosť 2 10 – 
30 s

Orechy Odstráňte škrupinu. 200 g CHOP | Rýchlosť 2 10 – 
20 s

Strúhanka Nakrájajte na kocky 
s veľkosťou 2 cm.

100 g Tlačidlo PULSE 40 – 
50 s

Sušienky Rozpolené. 125 g Tlačidlo PULSE 50 – 
60 s

Šľahačka Pridajte cukor 
alebo vanilky, ak je 
potrebné.

300 ml MIX | Rýchlosť 1 
a PULSE

30 – 
40 s

Smoothie Mlieko, nakrájané 
ovocie, jogurt, 
zmrzlina

Max. 800 ml SMOOTHIE 60 s

Omáčka z 
čerstvého 
ovocia

Celé bobuľové 
ovocie, nakrájané 
mäkké ovocie ako 
broskyne.

250 g BLEND | Rýchlosť 3 10 – 
30 s

Bylinky Iba lístky 1 šálka CHOP | Rýchlosť 2 10 – 
15 s

Rozmixovaná 
polievka

Izbová teplota. 800 ml BLEND | Rýchlosť 3 30 – 
50 s

Dresing Olej, ocot alebo 
citrónová šťava, 
korenie.

250 ml BLEND | Rýchlosť 3 15 – 
20 s

Ľad Maximálne 
8 – 10 kociek 
ľadu

Tlačidlo PULSE 60 s

Táto tabuľka uvádza iba orientačné údaje.

POZNÁMKA
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM RIEŠENIE

Motor sa nespustil 
alebo nože nerotujú.

• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.
• Skontrolujte, či sú tlačidlá ON|OFF a vybraná funkcia/rýchlosť 

svieti.
• Ak všetky tlačidlá naraz blikajú, riaďte sa inštrukciami 

o preťažení nižšie.

Potraviny sú 
nerovnomerne 
spracované.

• To sa môže stať, ak je potravín v nádobe mixéra príliš mnoho. 
Vyskúšajte menšie množstvo a opakujte proces, ak je to 
nutné.

• Ingrediencie sú príliš veľké. Vyskúšajte ich nakrájať na menšie 
kúsky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budú ingrediencie 
nakrájané na cca 2 cm kúsky.

Potraviny sú 
nasekané na príliš 
jemno alebo sú 
vodnaté.

• Vyskúšajte kratší čas spracovávania. Použite tlačidlo PULSE na 
lepšie ovládanie.

Potraviny sa lepia na 
nože a nádobu.

• Zmes je príliš hustá. Pridajte trochu vody alebo použite nižšiu 
rýchlosť.

Mixér je preťažený 
(všetky tlačidlá 
blikajú).

• Váš mixér je vybavený ochrannou poistkou proti preťaženiu, 
aby nedošlo k poškodeniu motora. Odpojte prívodný kábel 
od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť asi na 15 minút. 
Hneď ako mixér vychladol, budete ho môcť znovu používať.

• Odporúčame spracovávať menšie množstvo alebo nakrájať 
ingrediencie na menšie kúsky.
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NÁPOJE
RAŇAJKOVÉ SMOOTHIE
2 porcie

INGREDIENCIE
250 ml chladeného pomarančového džúsu
250 g čerstvých jahôd, bez stopiek
1/2 lyžička nastrúhanej pomarančovej kôry
1 – 2 polievkové lyžice ovsených vločiek
2 veľké lyžice mrazeného ovocného jogurtu

PRÍPRAVA
1. Vložte všetky ingrediencie do nádoby 

mixéra a nasaďte veko. Spracovávajte pri 
programe SMOOTHIE, kým program sám 
neskončí.

MANGOVÉ SMOOTHIE S KOKOSOM
 A LIMETKOU
4 porcie

INGREDIENCIE
1/2 limetky
400 ml vychladeného polotučného 
kokosového mlieka
130 g vanilkového jogurtu
1 veľké mango, nakrájané na kúsky
1 lyžička citrónovej kôry, nasekanej najemno
5 kociek ľadu

PRÍPRAVA
1. Pomocou odšťavovača na citrusy 

odšťavte limetku.
2. Pridajte zostávajúce ingrediencie 

a použite program SMOOTHIE, kým sám 
neskončí.

LIMETKOVÝ CRUSH S MÄTOU
2 porcie (1 štandardný nápoj na porciu)

INGREDIENCIE
2 limetky, olúpané a nakrájané na 8 častí
16 – 20 lístkov čerstvej mäty
60 ml cukrového sirupu
60 ml bieleho rumu alebo vodky
8 stredne veľkých kociek ľadu
250 ml perlivej vody

PRÍPRAVA
1. Pomocou funkcie PULSE krátkymi 

impulzmi spracovávajte všetky 
ingrediencie, kým nie sú nasekané 
nahrubo.

CUKROVÝ SIRUP
Asi 11/2 šálky (375 ml)

INGREDIENCIE
220 g bieleho cukru
250 ml vody

PRÍPRAVA
1. Do hrnca nasypte cukor a pridajte 

vodu, zahrievajte na miernom ohni za 
stáleho miešania, kým sa cukor celkom 
nerozpustí.

2. Priveďte do varu a potom znížte výkon 
a varte ešte asi 5 minút.

3. Stiahnite z ohňa a nechajte celkom 
vychladnúť. Prelejte do vzduchotesnej 
nádoby a uchovávajte v chladničke do 
použitia.

MARGARITA
2 porcie (2 štandardné nápoje na porciu)

INGREDIENCIE
3 limetky, rozpolené
60 ml tequily
60 ml Cointreau
60 ml cukrového sirupu
12 kociek ľadu

PRÍPRAVA
1. Odšťavte limetky priamo do nádoby 

mixéra.
2. Pridajte zostávajúce ingrediencie 

a nasaďte veko.
3. Použite program LIQUIFY (rýchlosť 4), 

kým sa ingrediencie riadne nespoja a ľad 
nie je rozdrvený. Použite funkciu PULSE, 
ak je potrebné.

4. Podávajte v pohári so slaným okrajom.
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DIPY
HUMMUS
Približne 1 šálka

INGREDIENCIE
1 citrón
400 g konzerva cícera, opláchnutého 
a osušeného
2 strúčiky cesnaku, rozpolené
2 lyžice tahini
1 lyžica teplej vody
1 lyžica mletej rasce
Soľ a čerstvo namleté čierne korenie na 
dochutenie
Extra olivový olej, na ozdobu
Sladká paprika, na ozdobu
Čerstvý turecký chlieb, na podávanie

PRÍPRAVA
1. Odšťavte citrón priamo do nádoby mixéra.
2. Pridajte cícer, cesnak, tahini, vodu 

a rascu do nádoby mixéra a nasaďte veko.
3. Použite program BLEND (rýchlosť 3), 

kým nebude zmes hladká. Utrite strany 
nádoby pomocou stierky, ak je to nutné. 
Okoreňte podľa chuti.

4. Preložte hotový hummus do dózy. 
Pokvapkajte olivovým olejom a posypte 
sladkou paprikou. Podávajte s tureckým 
chlebom.

Ak je hummus príliš hustý pri spracovávaní, 
pridajte trochu vody.

TIP

MRKVOVÝ DIP SO SYROM FETA
Približne 1 šálka

INGREDIENCIE
500 g mrkvy, nakrájanej asi na 1,5 cm kúsky
2 lyžice olivového oleja extra virgin, trochu 
navyše na ozdobu
Soľ a čierne korenie, na dochutenie
1/2 šálky prírodného gréckeho jogurtu
3 lyžičky jablkového octu
1 strúčik cesnaku, rozpolený

1 lyžica čerstvo nakrájaných lístkov koriandra, 
trochu navyše na ozdobu
11/4 lyžičky mletej rasce
1/2 lyžičky mletého zázvoru
Štipka mletého čili alebo kajenského korenia
Soľ a čerstvo namleté čierne korenie na 
dochutenie
50 g syra feta, nakrájaného na kocky
Chrumkavý pita chlieb, na podávanie

PRÍPRAVA
1. Predhrejte rúru na 170 °C bez 

teplovzdušnej funkcie (150 °C 
s teplovzdušnou funkciou).

 Na plech rozložte papier na pečenie.
2. Kúsky mrkvy rozložte na plech. 

Pokvapkajte olivovým olejom 
a riadne premiešajte. Okoreňte soľou 
a čiernym korením. Pečte asi 50 minút do 
zmäknutia, asi 
v polovici času pečenia obráťte. Nechajte 
bokom asi 10 minút vychladnúť.

 Preložte mrkvy do nádoby mixéra.
3. Pridajte olivový olej, jogurt, ocot, cesnak, 

koriander, rascu a zázvor do nádoby 
mixéra a nasaďte veko.

4. Použite program BLEND (rýchlosť 3), 
kým nebude zmes hladká. Utrite strany 
nádoby pomocou stierky, ak je to nutné. 
Okoreňte podľa chuti.

5. Preložte hotový dip do dózy. Zakryte 
potravinovou fóliou a nechajte 
vychladnúť asi na 1 hodinu.

6. Tesne pred podávaním primiešajte 
do dipu polovicu množstva syra feta. 
Posypte druhou polovicou syra feta, 
pokvapkajte olivovým olejom a ozdobte 
koriandrom. Podávajte s chrumkavým 
pita chlebom.
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DRESINGY/OMÁČKY
MAJONÉZA
Približne 1 šálka

INGREDIENCIE
1/2 citróna
2 žĺtky
1 lyžička dijonskej horčice
1 lyžička soli
1 šálka hroznového oleja alebo jemného 
olivového oleja

PRÍPRAVA
1. Odšťavte citrón priamo do nádoby 

mixéra.
2. Pridajte žĺtky, horčicu a soľ do nádoby 

mixéra a nasaďte veko.
3. Použite program MIX (rýchlosť 1) asi na 

30 sekúnd alebo do úplného zmiešania.
4. Zatiaľ čo je spustený program MIX 

(rýchlosť 1), pomaly pridávajte olej cez 
otvor vo veku po vybratí vnútorného 
viečka, kým zmes nezhustne, bude to 
trvať asi 1 minútu.

5. Preložte do vzduchotesnej nádoby 
a uchovávajte v chladničke asi 1 týždeň.

Variácie
Ceasar dresing:
• Použite celý citrón.
• Nepoužívajte soľ.
• Pridajte 1 lyžicu worcesterskej omáčky, 

3 – 4 ančovičky a 2 strúčiky cesnaku spolu 
so žĺtkami a horčicou.

• Ďalej pokračujte podľa receptu. Okoreňte 
soľou a čiernym korením.

Aioli z restovaného cesnaku:
• Odkrojte hornú časť z 1 hlavy cesnaku 

a zabaľte do alobalu.  Pečte v predhriatej 
rúre na 200 °C asi 30 minút, alebo kým 
cesnak nezmäkne.

• Zatiaľ čo cesnak chladne, pripravte 
si majonézu, ale bez horčice.

• Strúčiky cesnaku vyberte z hlavy 
a pridajte do majonézy pri použití 
programu MIX (rýchlosť 1).

PESTO OMÁČKA
Asi 11/2 šálky

INGREDIENCIE
2 šálky pevne zviazaných lístkov bazalky 
(asi 1 veľký zväzok)
2 strúčiky cesnaku, rozpolené
2 lyžičky citrónovej šťavy
40 g píniových orieškov, opražených
60 g nastrúhaného syra parmezán
125 ml olivového oleja
Soľ a čerstvo namleté čierne korenie na 
dochutenie

PRÍPRAVA
1. Vložte všetky ingrediencie v poradí, ako 

je uvedené vyššie, do nádoby mixéra 
a nasaďte veko.

2. Zvoľte program CHOP (rýchlosť 2), kým 
nie sú ingrediencie najemno nasekané 
a zmes nie je takmer hladká. Utrite strany 
nádoby pomocou stierky, ak je to nutné. 
Okoreňte podľa chuti.

3. Prelejte do vzduchotesnej nádoby 
a uchovávajte v chladničke do použitia.

Nalejte extra olivový olej na pesto a skladujte 
vo vzduchotesnej nádobe v chladničke až 3 dni. 
Olej chráni pesto pred zhnednutím.

TIP
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POLIEVKY
ZEMIAKOVÁ POLIEVKA S PÓROM
4 porcie

INGREDIENCIE
40 g masla
1 lyžica olivového oleja
2 póry, umyté a nakrájané najemno
750 g zemiakov, nakrájaných nahrubo
1 l kuracieho vývaru
Soľ a čierne korenie, na dochutenie
Čerstvo nasekaná pažítka, na podávanie

PRÍPRAVA
1. Vo veľkom hrnci ohrejte maslo a olej, 

pridajte pór a opekajte za stáleho 
miešania asi 3 – 4 minúty, kým nezmäkne. 
Pridajte zemiaky a vývar. Priveďte do 
varu, potom znížte rýchlosť 
a varte zakryté pokrievkou asi 20 minút, 
kým zemiaky nezmäknú.

 Odoberte z platne a nechajte polievku 
vychladnúť na izbovú teplotu.

2. V menších dávkach rozmixujte polievku 
v nádobe na program MIX (rýchlosť 1), 
až bude hladká.

3. Nalejte späť do hrnca. Okoreňte 
a zahrievajte na miernom ohni, až bude 
polievka teplá.

4. Podávajte s nasekanou pažítkou.

Ak je polievka príliš hustá, pridajte trochu 
vody alebo vývaru pri zahrievaní alebo počas 
mixovania.

TIP

THAJSKÁ POLIEVKA SO SLADKÝMI 
ZEMIAKMI
4 porcie

INGREDIENCIE
2 lyžice oleja
1 veľká cibuľa, nasekaná
2 strúčiky cesnaku, nasekané
1 – 2 lyžice červenej karí pasty
1 kg olúpaných a nakrájaných sladkých 
zemiakov
1 l kuracieho vývaru
270 ml kokosového mlieka
Soľ a čerstvo namleté čierne korenie na 
dochutenie
Čerstvo nasekaný koriander, na podávanie

PRÍPRAVA
1. Vo veľkom hrnci zahrejte olej, pridajte 

cibuľu, cesnak a karí pastu a opekajte 
za stáleho miešania asi 4 až 5 minút, 
kým cibuľa nezmäkne a karí pasta sa 
nerozvonia.

2. Pridajte sladké zemiaky a vývar 
a priveďte do varu. Znížte teplotu a za 
občasného miešania varte asi 25 minút, 
kým nebudú zemiaky mäkké. Odoberte 
z platne a nechajte polievku vychladnúť 
na izbovú teplotu.

3. V menších dávkach rozmixujte polievku 
v nádobe na program MIX (rýchlosť 3), 
až bude hladká.

4. Vráťte rozmixovanú polievku späť 
do hrnca a pridajte kokosové mlieko. 
Okoreňte a zahrievajte na miernom ohni, 
až bude polievka teplá. Podávajte 
s nasekaným koriandrom.

Ak je polievka príliš hustá, pridajte trochu 
vody alebo vývaru pri zahrievaní alebo počas 
mixovania.

TIP
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DEZERTY
7. Syrovú zmes nalejte do tortovej formy 

a posypte malinami. Vložte tortovú formu 
na plech na pečenie a pečte v predhriatej 
rúre asi 50 – 60 minút. Stred cheesecaku 
by sa mal zľahka triasť, ten potom stuhne 
v chladničke.

8. Vypnite rúru. Nechajte cheesecake 
v rúre s dvierkami mierne otvorenými asi 
2 hodiny, alebo kým celkom nevychladne 
(tým zabránite možnému popraskaniu). 
Uložte vychladnutý cheesecake do 
chladničky.

MALINOVÝ CHEESECAKE
8 porcie

INGREDIENCIE
250 g maslových sušienok bez príchuti
125 g nesoleného masla, rozpustené
200 ml kyslej smotany, má mať izbovú 
teplotu
150 g krupicového cukru
1 lyžička vanilkového extraktu
3 vajcia
500 g krémového syra, má mať izbovú 
teplotu, nakrájaný na kúsky
125 g čerstvých alebo mrazených malín

PRÍPRAVA
1. Predhrejte rúru na 160 °C bez horúceho 

vzduchu. 20 cm tortovú formu vyložte 
papierom na pečenie.

2. Vložte polovicu množstva sušienok do 
nádoby mixéra a nasaďte veko. Pomocou 
funkcie PULSE rozdrvte sušienky 
a preložte do misy. Opakujte ten samý 
proces so zvyšným množstvom sušienok.

3. Pridajte rozpustené maslo a dobre 
rozmiešajte. Zmes masla a sušienok 
rozprestrite po dne a stranách tortovej 
formy. Použite pohár na jednoduchšie 
utlačenie zmesi po dne a po stranách 
tortovej formy.

 Nechajte v chladničke asi 10 minút.
4. Do nádoby vložte kyslú smotanu, cukor 

a vajce a nasaďte veko. Použite program 
LIQUIFY (rýchlosť 4) asi na 
30 sekúnd alebo do úplného zmiešania.

5. Pridajte polovicu krémového syra 
a nasaďte veko. Použite program LIQUIFY 
(rýchlosť 4) asi na 30 sekúnd alebo do 
úplného zmiešania.

6. Pridajte zvyšné množstvo krémového 
syra 
a nasaďte veko. Použite program LIQUIFY 
(rýchlosť 4) asi na 30 sekúnd, kým 
nebude zmes hladká, nespracovávajte 
však príliš dlho.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia. 
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

W W W . C A T L E R . E U

A folyamatos fejlesztések kö-
vetkeztében az Ön által meg-
vásárolt készülék kivitele vagy 
műszaki jellemzői kis mérték-
ben eltérhetnek a használati 
útmutatóban leírtaktól.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami kúpený 
výrobok mierne líšiť od výrob-
ku uvedeného na obrázkoch 
v tomto návode.

ELECTRONIC BLENDER




