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Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si všetky  
pokyny v tomto návode.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a  staršie 
a  osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a  rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie 
a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie 
sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a  jeho sieťový 
kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá 

napätiu vo vašej zásuvke.
•  Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s  týmto prístrojom alebo nie je určené pre tento 

prístroj.
•  Prístroj umiestnite vždy na rovný, suchý povrch.
•  Prístroj neumiestňujte na parapety okien alebo nestabilné povrchy.
•  Prístroj nepoužívajte v priemyselnom prostredí, ani vonku!
•  Prístroj je určený výhradne na použitie v  domácnostiach a  konštruovaný na spracovávanie bežného 

množstva potravín v domácnosti.
•  Ak nebudete prístroj používať, vypnite spotrebič a odpojte sieťový kábel od zásuvky. Prístroj uschovajte 

mimo dosahu detí.
•  Nikdy nepoužívajte mixér na rozpálenej platni alebo plynovom sporáku alebo v blízkosti zariadenia, ktoré 

môže byť zdrojom tepla.
•  Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
•  Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
•  Pred odpojením sieťového kábla od zásuvky, prístroj vypnite.
•  Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového 

kábla/sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
•  Nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom. Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť nahradený 

autorizovaným servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie.

•  Všetky opravy tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Neodborný zásah do prístroja môže byť príčinou 
úrazu elektrickým prúdom.

•  Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
•  Prístroj vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo 

čistením.
•  Nevkladajte ruky do mixovacej nádoby, zatiaľ čo je prístroj v prevádzke.
•  Nevkladajte do mixovacej nádoby iné predmety než potraviny alebo tekutiny, ktoré sa majú mixovať.
•  Nespracovávajte horúce alebo vriace tekutiny. Pred mixovaním ich nechajte vychladnúť aspoň na teplotu 

60 °C.

•  Prístroj nenechávajte nepretržite v prevádzke dlhšie než 2 minúty. Pred ďalším spustením nechajte motor 
aspoň 2 minúty odpočinúť.

•  Pri mixovaní tvrdých potravín alebo veľkých dávok potravín/tekutín nenechávajte prístroj v prevádzke dlhšie 
než 1 minútu.

•  Pozor! Mixovacie nože sú ostré! V žiadnom prípade sa ich nedotýkajte, ak je prístroj v prevádzke! Pri čistení 
nožov dbajte na pokyny uvedené v kapitole Starostlivosť a čistenie.
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ČASŤ 2: POPIS MIXÉRA
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A. Odmerka
B. Veko
C. Nádoba mixéra
D. Bezpečnostný systém uzamknutia nádoby
E. Tlačidlo rýchlosti I
F. Tlačidlo rýchlosti II
G. Motorová jednotka
H. Prenosná nádoba
I. Veko prenosnej nádoby
J. Nožová jednotka prenosnej nádoby

ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM

Odmerku, veko, nádobu mixéra, prenosnú nádobu, veko a nožovú jednotku je nutné pred použitím umyť v teplej 
vode s prídavkom saponátu určeného na umývanie riadu. Tieto časti potom dôkladne opláchnite pod čistou 
tečúcou vodou a riadne osušte. 

VAROVANIE:
Nožové jednotky prenosnej nádoby aj v nádobe mixéra sú veľmi ostré. Hrozí vážne poranenie. Zaobchádzajte 
s nimi veľmi opatrne.

Bezpečnostný systém uzamknutia nádoby

Výrobok je vybavený bezpečnostným systémom uzamknutia nádoby, ktoré nespustí spotrebič, ak nie je správne 
zostavený. 

ČASŤ 4: POUŽITIE MIXÉRA

Mixér môžete použiť dvoma spôsobmi. Prvý je s nasadenou nádobou mixéra (C), druhý je s nasadenou nožovou 
jednotkou (J) a prenosnou nádobou (H).

Použitie s nádobou mixéra (C)

1. Nádobu mixéra (C) nasaďte na motorovú jednotku (G).
2. Do nádoby vložte ingrediencie, ktoré chcete spracovať.
3. Nasaďte veko (B). Uistite sa, či je veko riadne nasadené vrátane odmerky (A).
4. Zástrčku prívodného kábla vložte do sieťovej zásuvky.
5. Stlačením tlačidla I (E) alebo II (F) zvoľte rýchlosť mixovania. Mixér držte pevne oboma rukami.
6. Hneď ako sú ingrediencie riadne spracované, uvoľnite tlačidlo zvolenej rýchlosti a  odpojte zástrčku 

prívodného kábla od sieťovej zásuvky. 
7. Odoberte nádobu mixéra (C) z motorovej jednotky (G).

Použitie s prenosnou nádobou (H)

1. Do prenosnej nádoby (H) vložte ingrediencie a potom opatrne nasaďte nožovú jednotku (J).
2. Zloženú nádobu s nožovou jednotkou nasaďte na motorovú jednotku (G).
3. Zástrčku prívodného kábla vložte do sieťovej zásuvky.
4. Stlačením tlačidla I (E) alebo II (F) zvoľte rýchlosť mixovania. Mixér držte pevne oboma rukami.
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6. Odoberte nádobu s nožovou jednotkou z motorovej jednotky.
7. Otočte nádobu hore nohami, aby nožová jednotka (J) bola hore a  opatrne ju odoberte z  nádoby (H). 

Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k vyliatiu obsahu nádoby. 
8. Teraz môžete na prenosnú nádobu (H) nasadiť veko (I) a vychutnať si pripravený nápoj napr. na ceste do 

práce.

UPOZORNENIE:
Nenechávajte mixér zapnutý dlhšie než 1 minútu, väčšina potravín vyžaduje krátke pulzné spracovanie na 
dosiahnutie uspokojivých výsledkov. 
Hneď ako sa spotrebič počas spracovania zahreje, vypnite ho, vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo sieťovej 
zásuvky a nechajte mixér aspoň 15 minút odpočinúť pred ďalším použitím.
V žiadnom prípade neprekračujte rysku MAX. Hrozí preťaženie spotrebiča aj jeho poškodenie.

ODPORÚČANIE:
Vždy nakrájajte ingrediencie na rovnaké veľké kúsky (cca 1,5 × 1,5 cm), aby ste dosiahli rovnomerné spracovanie. 

ČASŤ 5: STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Pred čistením sa vždy uistite, či je mixér vypnutý a zástrčka prívodného kábla odpojená od sieťovej zásuvky.

Odoberte mixovaciu nádobu z tela prístroja a vyprázdnite ju. Do nádoby nalejte čistú vodu (cca 0,5 l) a uzavrite 
vekom. Nádobu umiestnite na telo prístroja. Stlačte a  krátko pridržte tlačidlo I  alebo ho stlačte opakovane. 
Týmto postupom uvoľníte zvyšky mixovaných ingrediencií z nádoby a nožovej jednotky. (To isté môžete vykonať 
s prenosnou nádobou a nožovou jednotkou.)
Odpojte mixér od sieťovej zásuvky. Presvedčte sa, že sú mixovacie nože celkom zastavené. Odoberte nádobu 
z tela prístroja a vylejte z nej vodu. S použitím teplej vody a kuchynského saponátu vyčistite odmerku, veko, 
nádobu mixéra, prenosnú nádobu, veko prenosnej nádoby a nožovú jednotku. Potom ich opláchnite pod čistou 
tečúcou vodou a dôkladne osušte.

Pozor! Mixovacie nože prístroja sú ostré! Pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Telo prístroja vyčistite mierne navlhčenou handričkou a osušte. Túto časť prístroja nikdy neponárajte do vody 
ani inej tekutiny.

Na čistenie prístroja a jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá.

Prístroj uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.

ČASŤ 6: TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 220 – 240 V ~
Menovitá frekvencia 50/60 Hz
Príkon 350 W
Prevádzkový čas Max. 1 minútu

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. Na správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo 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 ži-
votné 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 sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť 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 je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 
bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vy-
hradzujeme 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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8. Teraz môžete na prenosnú nádobu (H) nasadiť veko (I) a vychutnať si pripravený nápoj napr. na ceste do 

práce.

UPOZORNENIE:
Nenechávajte mixér zapnutý dlhšie než 1 minútu, väčšina potravín vyžaduje krátke pulzné spracovanie na 
dosiahnutie uspokojivých výsledkov. 
Hneď ako sa spotrebič počas spracovania zahreje, vypnite ho, vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo sieťovej 
zásuvky a nechajte mixér aspoň 15 minút odpočinúť pred ďalším použitím.
V žiadnom prípade neprekračujte rysku MAX. Hrozí preťaženie spotrebiča aj jeho poškodenie.

ODPORÚČANIE:
Vždy nakrájajte ingrediencie na rovnaké veľké kúsky (cca 1,5 × 1,5 cm), aby ste dosiahli rovnomerné spracovanie. 

ČASŤ 5: STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Pred čistením sa vždy uistite, či je mixér vypnutý a zástrčka prívodného kábla odpojená od sieťovej zásuvky.

Odoberte mixovaciu nádobu z tela prístroja a vyprázdnite ju. Do nádoby nalejte čistú vodu (cca 0,5 l) a uzavrite 
vekom. Nádobu umiestnite na telo prístroja. Stlačte a  krátko pridržte tlačidlo I  alebo ho stlačte opakovane. 
Týmto postupom uvoľníte zvyšky mixovaných ingrediencií z nádoby a nožovej jednotky. (To isté môžete vykonať 
s prenosnou nádobou a nožovou jednotkou.)
Odpojte mixér od sieťovej zásuvky. Presvedčte sa, že sú mixovacie nože celkom zastavené. Odoberte nádobu 
z tela prístroja a vylejte z nej vodu. S použitím teplej vody a kuchynského saponátu vyčistite odmerku, veko, 
nádobu mixéra, prenosnú nádobu, veko prenosnej nádoby a nožovú jednotku. Potom ich opláchnite pod čistou 
tečúcou vodou a dôkladne osušte.

Pozor! Mixovacie nože prístroja sú ostré! Pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Telo prístroja vyčistite mierne navlhčenou handričkou a osušte. Túto časť prístroja nikdy neponárajte do vody 
ani inej tekutiny.

Na čistenie prístroja a jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá.

Prístroj uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.

ČASŤ 6: TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 220 – 240 V ~
Menovitá frekvencia 50/60 Hz
Príkon 350 W
Prevádzkový čas Max. 1 minútu

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. Na správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo 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 ži-
votné 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 sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť 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 je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 
bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vy-
hradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


