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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 9010:

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

 Pred prvým použitím celkom 
odstráňte všetok obalový 
materiál a štítky.

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

 Nepoužívajte spotrebič na 
hrane pracovnej dosky alebo 
stola. Uistite sa, že je povrch 
rovný, čistý a nie je pofŕkaný 
vodou alebo inou tekutinou. 
Majte na pamäti, že vibrácie 
počas použitia môžu spôsobiť 
pohyb spotrebiča.

 Neklaďte spotrebič na horúci 
plynový alebo elektrický 
sporák, do jeho blízkosti alebo 
do blízkosti vyhriatej rúry.

 Vždy sa uistite, či je mixér 
správne zložený pred jeho 
použitím. Veko musí byť pevne 
nasadené na nádobu mixéra 
pred spustením, aby sa zaistilo, 
že tekutina vnútri nádoby 
nevytečie, nevystriekne alebo 
nepretečie.

 Používajte iba nádobu a veko, 
ktoré sa dodávajú spoločne s 
mixérom. Použitím násadcov, 
vrátane plechoviek alebo 
príslušenstva, ktoré výrobca 
nevyrába alebo neurčuje 
ako vhodné, sa vystavujete 
riziku vzniku požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo 
zranenia.
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 Ak je spotrebič v prevádzke, 
nenechávajte ho 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 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.

 Ak by mal byť motor 
zaťažený príliš veľkou várkou, 
neprevádzkujte mixér dlhšie 
než 10 sekúnd. Nechajte motor 
odpočinúť asi na 1 minútu 
pred opätovným použitím. 
Žiadny recept, ktorý je tu 
poskytnutý, neobsahuje dávku, 
ktorá by mohla byť príliš veľká.

 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.

 Uchovávajte ruky, prsty, vlasy 
a kúsky odevu mimo dosahu 
mixéra počas použitia. Vždy 
najprv vypnite mixér 
a odpojte zástrčku prívodného 
kábla od sieťovej zásuvky pred 
vložením rúk do nádoby.

 Buďte opatrní pri 
zaobchádzaní 
s nádobou mixéra, keďže nože 
sú veľmi ostré. Buďte opatrní 
pri vyprázdňovaní nádoby 
a počas čistenia. Nesprávne 
zaobchádzanie s nožmi môže 
spôsobiť poranenie.

 Aby ste znížili riziko 
vážneho zranenia osôb 
alebo poškodenia mixéra, 
uchovávajte ruky alebo náčinie 
mimo nádoby, keď je spotrebič 
v prevádzke. Môžete použiť iba 
stierku a utláčadlo dodávané 
spoločne s mixérom, keď je 
veko nasadené na nádobe.

 Neodstraňujte nádobu mixéra 
z motorovej základne, zatiaľ čo 
je spotrebič v chode.
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 Mixér je určený na spracovanie 
potravín alebo prípravu 
nápojov. Nepoužívajte ich na 
spracovanie iných vecí, než sú 
jedlo a nápoje. Nezapínajte 
spotrebič, ak je nádoba 
prázdna.

 Nikdy nemixujte vriace 
tekutiny. Nechajte tekutiny 
vychladnúť pred ich vložením 
do nádoby.

 Buďte opatrní, keď nalievate 
horúcu tekutinu do nádoby, 
keďže by mohla vystrieknuť 
z nádoby pri náhlom odparení.

 Pri spracovaní horúcich tekutín 
sa uistite, či vnútorné viečko 
je na svojom mieste. Vnútorné 
viečko zabraňuje rozstreknutiu 
horúcej tekutiny počas 
mixovania a obsahuje otvory 
na uvoľnenie tlaku a únik 
vytvorenej pary.

 Buďte opatrní pri odstraňovaní 
veka po spracovaní horúcich 
tekutín, keďže sa v nádobe 
môže tvoriť para a tá unikne 
z nádoby po odstránení veka.

 Nádobu mixéra nevystavujte 
extrémnym teplotám, napr. 
nevkladajte studenú nádobu 
do horúcej vody a naopak.

 Pred premiestnením mixéra, 
vyčistením alebo uložením sa 
vždy presvedčte, či je mixér 
vypnutý a prívodný kábel je 
odpojený od sieťovej zásuvky.

 Blikajúca svetelná kontrolka 
oznamuje, že je spotrebič 
pripravený. Vyvarujte sa 
kontaktu s nožmi alebo 
pohyblivými časťami.

 Nikdy nezapínajte mixér, ak 
je nožový systém poškodený, 
alebo s vareškou, stierkou 
alebo inými cudzími 
predmetmi vnútri nádoby 
mixéra.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

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

 Aby ste zabránili úrazu 
elektrickým prúdom, 
neponárajte prívodný kábel, 
zástrčku ani základňu motora 
do vody (ani inej tekutiny).

 Odporúčame inštalovať 
prúdový chránič (štandardné 
bezpečnostné spínače vo vašej 
zásuvke), aby ste tak zaistili 
zvýšenú ochranu pri použití 
spotrebiča. Odporúčame, aby 
prúdový chránič (s menovitým 
zvyškovým prevádzkovým 
prúdom nebol viac než 30 mA) 
bol inštalovaný do elektrického 
obvodu, v ktorom bude 
spotrebič zapojený. Obráťte sa 
na svojho elektrikára pre ďalšiu 
odbornú radu.

 Aby ste zabránili samovoľnému 
spusteniu mixéra z dôvodu 
náhodného resetovania 
ochrany preťaženia motora, 
neinštalujte preto žiadne 
externé spúšťacie zariadenie 

 Tento spotrebič je určený 
iba na domáce použitie. 
Nepoužívajte tento spotrebič 
v pohybujúcich sa vozidlách 
alebo na lodi, nepoužívajte ho 
vonku, nepoužívajte ho na iný 
účel, než na aký je určený.

 Tento spotrebič nesmú 
používať deti. Uchovávajte 
spotrebič a prívodný kábel 
mimo dosahu detí.

 Tento spotrebič môžu používať 
deti vo veku 8 rokov 
a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností 
a znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Deti sa 
so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu vykonávanú 
používateľom nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

 Deti mladšie ako 8 rokov sa 
musia držať mimo dosahu 
spotrebiča a jeho prívodu.
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(ako je časovač) ani 
nepripájajte mixér k obvodu, 
ktorý môže mixér pravidelne 
zapínať a vypínať.

 Neprevádzkujte spotrebič 
s poškodeným prívodným 
káblom alebo zástrčkou, 
alebo keď spotrebič vykazuje 
poruchu, spadol alebo bol 
iným spôsobom poškodený. 
Prestaňte ho okamžite 
používať a obráťte sa na 
zákaznícke centrum značky 
Catler telefonicky alebo 
mailom na dohodnutie 
výmeny alebo opravy.

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

 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.

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 ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

 UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH.

STAROSTLIVO TIETO POKYNY USCHOVAJTE
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Oboznámte 
sa so svojím 

stolovým mixérom 
BL 9010
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A.  Vnútorné viečko s odmerkou
 Môžete ho vybrať na pridanie 

ingrediencií počas mixovania.

B.  Veko
 Odolá vysokým nárokom na spracovanie 

a je navrhnuté, aby odvádzalo paru 
a zabraňovalo rozstreknutiu.

C.  2,0 l nádoba na mixovanie z Tritanu™, 
BPA-free

 Odolná proti nárazu, rozbitiu a vhodná 
na umývanie v umývačke.

D.  Nožový systém ProKinetix ®, extra 
široký, extra odolný nožový systém 
zabudovaný v nádobe

 Navrhnutý s 3 výkonnými antikorovými 
nožmi, ktoré opisujú tvar dna nádoby 
pre maximálny výkon sekania a zaistenie 
maximálneho výsledku spracovania, 
vrátane suchých potravín. Široké nože 
vytvárajú pohyby Kinetix® a eliminujú 
miesta, kde by mohli potraviny uviaznuť.

E.  Vysokoodolný kovový hriadeľ
 Na zaistenie stáleho a dlhotrvajúceho 

výsledku pri náročných podmienkach.

F.  Vysokoodolný 2 200 W motor
 Vysokorýchlostný výkon v kombinácii 

s vysokým krútiacim momentom pre 
vynikajúce výsledky.

G.  LCD displej
 Odpočítava pri prednastavených 

programoch, načíta pri rýchlostných 
nastaveniach.

H.  Ovládač regulácie rýchlosti
 Široká škála rýchlosti od super pomalého 

miešania až po vysokorýchlostné mletie 
na presné ovládanie.

I.  5 prednastavených programov
 Optimalizujú schopnosť mixéra sekať ľad, 

pripravovať smoothies, zelené smoothies, 
mrazené dezerty a polievky.

J.  Ochrana proti preťaženiu
 Tepelná poistka ochrany motora 

s možnosťou resetu.

K.  Odolná antikorová základňa

PRÍSLUŠENSTVO
L.  Stierka
 Navrhnutá na stieranie stien nádoby 

alebo na jednoduché vybratie 
ingrediencií po mixovaní.

M.  Utláčadlo na mrazené dezerty
 Pomáha spracovávať mrazené dezerty 

tlačením tuhých potravín priamo na 
nože.

Kopolyester Eastman Tritan™
Nádoba mixéra je vyrobená z tzv. 
kopolyméru Eastman Tritan™, ktorý je odolný, 
BPA-free polymér používaný na výrobu 
domácich spotrebičov, ktoré môžu vydržať 
extrémnu záťaž a opakovane sa umývať 
v umývačke riadu. Produkty vyrobené 
z Tritanu™ sú odolné proti nárazu 
a poškriabaniu a zostanú čistejšie 
a odolnejšie aj po niekoľkých stovkách cyklov 
v umývačke riadu.

OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM STOLOVÝM MIXÉROM BL 9010
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Použitie vášho 
stolového mixéra 
BL 9010
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POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 9010
Pred zapnutím mixéra sa uistite, či je veko mixéra riadne nasadené a či vnútorné viečko je 
správne vložené vo veku. V žiadnom prípade nezapínajte mixér bez nasadeného veka.
 Pri vyberaní vnútorného viečka buďte veľmi opatrní. V žiadnom prípade nevyberajte vnútorné 
viečko, ak spracovávate horúce alebo teplé potraviny. Hrozí nielen ich vystreknutie von, ale 
môžete sa popáliť o unikajúcu paru.

ZAČÍNAME

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Tlačidlo ON/OFF slúži na zapnutie spotrebiča 
a uvedenie do pohotovostného režimu 
a na vypnutie spotrebiča. Po jeho stlačení 
a v pohotovostnom režime bude 
podsvietenie tlačidla blikať.

Pohotovostný režim – zobrazenie 
„READY“ na displeji
Štandardné ovládanie mixéra je manuálne. 
Pomocou ovládača regulácie rýchlosti 
zapnete mixér na požadovanú rýchlosť. Na 
displeji sa bude načítať čas a podsvietenie 
tlačidla START/CANCEL bude blikať. Na 
návrat späť do pohotovostného režimu 
otočte ovládačom regulácie rýchlosti späť do 
pohotovostného režimu, t. j. až sa na displeji 
zobrazí „READY“.

RUČNÉ NASTAVENIE

Ovládač regulácie rýchlosti
Spotrebič je vybavený 12 elektronickými 
rýchlosťami od najpomalšej STIR (miešanie) 
po najrýchlejšie MILL (mletie).

Voľba STIR (miešanie) je vhodná pre jemné 
potraviny s nízkym krútiacim momentom 
a spoločne s občasnými pauzami sa potraviny 
miešajú.

Voľba MILL (mletie) je najrýchlejšia a je 
ideálna na mletie orechov, obilia a semienok.

Mixér je naprogramovaný na prevádzku 
manuálne nastavenej rýchlosti na 6 minút 
pred automatickým vypnutím.

POZNÁMKA:
Ak v pohotovostnom režime (na 
displeji je zobrazené „READY“) stlačíte 
tlačidlo START/CANCEL, mixér sa 
nezapne.

POUŽITIE VÁŠHO STOLOVÉHO MIXÉRA BL 9010
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Tlačidlo spustenia/prerušenia chodu
Prerušenie a pozastavenie rýchlosti 
a časovača až na 2 minúty. Stlačte tlačidlo 
raz na prerušenie chodu mixéra, tlačidlo 
spustenia/prerušenia sa rozbliká a na displeji 
sa zobrazí „PAUSED“ (prerušené), znovu 
stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia na 
obnovenie rýchlosti a časovača. 

Ak však stlačíte tlačidlo START/CANCEL, 
celkom zrušíte chod mixéra.

Prerušenie takisto aktivujete, keď odoberiete 
nádobu zo základne počas použitia. 
Nasadením nádoby a stlačením tlačidla 
START/CANCEL obnovíte chod mixéra.

Funkcia opakovania
Slúži na rýchlu voľbu pri spracovaní potravín. 

Ovládačom rýchlosti nastavte požadovanú 
rýchlosť. Na displeji sa začne načítať čas. 
Stlačte tlačidlo START/CANCEL, na displeji 
zostane znázornená posledná zvolená 
rýchlosť mixéra a podsvietenie tlačidiel ON/
OFF a START/CANCEL bude blikať.

Keď stlačíte tlačidlo START/CANCEL do 
2 minút, spustí sa mixér na poslednú 
nastavenú rýchlosť, ktorú vidíte na displeji. 

Takto môžete cyklus neustále opakovať.

Keď chcete vymazať predchádzajúce 
nastavenie rýchlosti, stlačte a podržte tlačidlo 
START/CANCEL asi na 2 sekundy, až sa na 
displeji zobrazí „READY“.

Funkciu opakovania takisto zrušíte, ak 
vypnete chod mixéra otočením ovládača 
regulácie rýchlosti do pozície „READY“.

Úsporný režim
Približne po 2 minútach nečinnosti LCD 
displej zhasne a tlačidlo ON/OFF sa podsvieti 
červeno.

Približne po ďalších 5 minútach nečinnosti 
LCD displej zhasne úplne a tlačidlo ON/OFF 
tiež zhasne.

Tlačidlá hore/dole
Slúži na nastavenie času na odpočítavanie 
časovača.

Načítanie času
Ak nie je nastavený časovač odpočítavania, 
bude mixér načítať čas v sekundách, keď 
bude v prevádzke. Keď použijete tento 
spôsob, mixér sa zastaví po uplynutí 6 minút, 
alebo keď ho ručne vypnete.

Odpočítavanie času
Alternatívou k načítaniu času je nastavenie 
času odpočítavania pred spustením mixéra.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY
Všetky prednastavené programy spustíte 
stlačením ich tlačidiel. Na zrušenie 
prednastaveného programu stlačte tlačidlo 
START/CANCEL. Otočením ovládača regulácie 
rýchlosti takisto vypnete mixér. 
Tieto kroky robte iba a výhradne, keď je to 
nutné. Nadmerné spínanie motora môže 
výrobok poškodiť.

PULSE/ICE CRUSH
Program vhodný na drvenie ľadu, 
inteligentné senzory prerušia motor, keď je 
ľad nasekaný. Cyklus je takisto ideálny na 
spracovanie iných potravín, ktoré vyžadujú 
pulzný výkon.
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SMOOTHIE
Program vhodný na spracovanie 
a prevzdušnenie zmrazených a tekutých 
ingrediencií. Funkcia SMOOTHIE poskytuje 
unikátnu techniku spracovania, ktorá mixuje 
husté ingrediencie pri nízkej rýchlosti, potom 
zvyšuje svoju rýchlosť, ako sa ingrediencie 
stávajú hustejšími. Program takisto dodáva 
ingredienciám vzdušnosť na zaistenie 
maximálne nadýchanosti a krémovej 
štruktúry.

GREEN SMOOTHIE
Program vhodný na nasekanie celých 
tvrdých potravín, ako sú ovocie, listová 
zelenina a semienka, a umožňuje ich zmiešať 
dohromady s ďalšími mäkkými alebo 
tekutými ingredienciami.

FROZEN DESSERT
Program vhodný na mixovanie a zmiešanie 
mrazených potravín rýchlo a efektívne. 
Najlepšie výsledky dosiahnete s použitím 
utláčadla.

SOUP
Tento program namixuje a ohreje 
ingrediencie na polievku. Tento program má 
pomalý štart, aby správne spojil ingrediencie 
pred ich pracovaním na vyššiu rýchlosť, 
a zakončuje miernym miešaním, aby uvoľnil 
bublinky pary, ktoré sa môžu vytvoriť počas 
spracovania.

Nespracovávajte surové mäso alebo morské 
plody pri tomto programe.

VAROVANIE:
Ak sa pri spracovaní polievky tvorí 
príliš mnoho pary alebo v nádobe 
„vybuchujú“ parné bubliny, okamžite 
zastavte chod mixéra. Vyčkajte asi 
30 sekúnd, než odstránite veko. 
Nespracovávajte ingrediencie na viac 
než 2 polievky.

VAROVANIE:
Nikdy nemixujte vriace tekutiny. 
Nechajte tekutiny vychladnúť pred ich 
vložením do nádoby.

AUTO CLEAN
Používajte na odstránenie zvyškov potravín 
zo stien nádoby mixéra a z nožov. Nalejte 
500 ml horúcej vody a trochu kuchynského 
prostriedku a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN. Na 
dôkladnejšie čistenie lepkavých alebo tuhých 
potravín pridajte 1/2 lyžičky prostriedku na 
umývanie riadu pre dôkladnejší výsledok. 
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď spustíte 
cyklus ihneď po použití.

VAROVANIE:
Vyčkajte, až sa mixér celkom zastaví 
pred odobratím nádoby.
Vždy sa uistite sa, či je veko nádoby 
riadne nasadené. 
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Tipy a rady
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TIPY A RADY

•  Ak je objem (počas spracovania) pod 
rysku maximálneho množstva, môžete 
na pridanie ingrediencií (napr. olej/
tekutinu) vybrať vnútorné viečko a tieto 
ingrediencie pridať, zatiaľ čo je mixér 
v chode.

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

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

•  Stierku a utláčadlo môžete použiť 
počas spracovávania potravín vybratím 
vnútorného viečka. Vždy sa však uistite, 
či je veko pevne nasadené na nádobe.

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

•  Ingrediencie sa môžu prelepiť na steny 
nádoby. Na odstránenie ingrediencií zo 
stien nádoby použite dodávanú stierku 
(vyberte vnútorné viečko) a pokračujte 
ďalej v spracovaní.

•  Ak sa počas mixovania na hornej časti 
motorovej jednotky objaví vlhkosť alebo 
tekutina, vypnite mixér a odpojte od 
sieťovej zásuvky. Odoberte nádobu 
a okamžite utrite motorovú jednotku 
suchou hubkou alebo papierovou 
utierkou.

•  Maximálne množstvo ľadových kociek, 
ktoré je možné spracovávať v mixéri je 
250 g (približne 1 štandardná tácka na 
ľad).

•  Keď je mixér v prevádzke 6 minút 
v manuálnom režime, automaticky sa 
vypne. Je to z bezpečnostných dôvodov, 
aby bol chránený motor proti preťaženiu.

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

•  Nepoužívajte kovové náčinie, pretože 
by mohlo zničiť nožový systém alebo 
nádobu.

•  Ďatle a iné sušené ovocie môže byť veľmi 
tvrdé a vlhké. Ak pridáte sušené ovocie 
do smoothie, použite utláčadlo na prvých 
15 – 20 sekúnd, keď používate program 
SMOOTHIE alebo GREEN SMOOTHIE.

•  Na prípravu orechového mlieka pridajte 
1 – 2 šálky sušených alebo namočených 
a osušených orechov. Spracovávajte na 
rýchlosť CHOP asi 15 – 20 sekúnd alebo 
kým nebudú rovnomerne nasekané. 
Namočené orechy bude potrebné 
pomocou stierky utrieť zo strán, aby ste 
zaistili rovnomerné nasekanie. Hneď 
ako sú orechy nasekané, pridajte 3 – 4 
hrnčeky čistej vody a spracovávajte na 
rýchlosť MILL asi 2 minúty. Prelejte do 
nádoby vyloženej látkou (gáza). Cípy 
látky zložte k sebe a stlačte, čo najviac to 
pôjde, aby ste mlieko prepasírovali cez 
látku.

•  Máčať alebo nemáčať orechy? Závisí od 
osobných preferencií, pričom môžete 
pripraviť orechové mlieko 
z nenamočených aj namočených mandlí. 
Mandle sú dobrým zdrojom proteínov, 
no obsahujú zlúčeniny, ktoré môžu 
brániť našim enzýmom ich efektívne 
tráviť. Skúste nechať mandle namočené 
cez noc, aby ste znížili obsah takýchto 
zlúčenín. Vždy opláchnite a vysušte pred 
použitím.
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•  Pražené orechy na výrobu orechového 
masla sú vhodné vďaka svojim prírodným 
olejom, ktoré sa uvoľňujú počas 
mixovania, a obohacujú tak svoju chuť. 
Niektoré orechy, ako sú mandle alebo 
lieskové orechy, majú nízky obsah olejov. 
Pridajte ryžové otruby, makadamové 
orechy alebo kokosový olej v prípade 
potreby.

•  Čerstvo namletá celozrnná múka 
nevydrží tak dlho ako múka kúpená 
v obchode. Je to z dôvodu, že vnútorné 
vrstvy zrna sú bohaté na oleje, ktoré 
môžu časom žltnúť, keď sú vystavené 
teplu a vlhku. Vždy skladujte čerstvo 
namletú múku vo vzduchotesných 

nádobách na chladnom a suchom mieste. 
Múku môžete skladovať v chladničke 
alebo mrazničke v teplom/vlhkom 
prostredí.

•  Kukurica, sójové bôby a niektoré ďalšie 
strukoviny a obilie majú rôzny obsah 
vlhkosti a nemusia správne cirkulovať 
v nádobe počas mletia. Použite stierku 
počas mletia, aby ste uľahčili správnu 
cirkuláciu.

•  Na odstránenie potravín, ktoré nebolo 
možné odstrániť spod nožového systému, 
nasaďte veko a zapnite mixér na vysokú 
rýchlosť asi na 4 – 5 sekúnd na roztočenie 
potravín spod nožov.

Tabuľka mixovania

POTRAVINA PRÍPRAVA A POUŽITIE MNOŽSTVO FUNKCIA ČAS
Obilie 
a semienka

Mletie na múku. Použite na 
chlieb, cesto na pizzu, koláče, 
muffi  ny a múčne cestá.

250 – 500 g Rýchlosť MILL 30 – 60 
sekúnd

Strukoviny 
a kukurica
napr. sójové 
bôby, cícer 
na praženie

Mletie na múku. Použite 
v kombinácii s hladkou 
múkou alebo obohatenou 
o prášok do pečiva na chlieb, 
koláče, muffi  ny a palacinky.

250 – 500 g Rýchlosť MILL 1 1/2 – 
2 minúty

Korenie Mletie korenia. Použite 
celé korenie s výnimkou 
celej škorice, ktorú je nutné 
rozlomiť na polovicu. 
Skladujte vo vzduchotesnej 
nádobe.

55 – 115 g
8 – 16 kúskov 
celej škorice

Rýchlosť MILL 1 minúta

Čerstvé orechy Na prípravu do pokrmov. 
Použite do koláčov, sušienok 
a muffi  nov.

150 g – 300 g Rýchlosť MILL 20 – 30 
sekúnd

Pražené orechy Na prípravu orechového 
masla a nátierky.

300 g – 450 g Rýchlosť 
MILL, použite 
utláčadlo

1 minúta

Biely cukor Mletie na práškový cukor. 200 g Rýchlosť MILL 15 sekúnd
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Suché mletie
Majte na pamäti, že mletie tvrdých 
ingrediencií, ako je korenie, orechy, cukor, 
káva, obilie a pod., môže poškriabať alebo 
zakaliť vnútorný priestor nádoby.
Ide o sprievodný jav mletia týchto typov 
ingrediencií, ale nemá to vplyv na výkon 
nádoby.

POTRAVINA PRÍPRAVA A POUŽITIE MNOŽSTVO FUNKCIA ČAS
Sušienky/
cookies

Rozlomte sušienky/cookies 
na polovicu. Mixujte, kým 
sa nezačnú tvoriť omrvinky. 
Použite na základ cheesecaku.

250 g Program 
PULSE/ICE 
CRUSH

6 – 10 
impulzov

Strúhanka Odstráňte kôrku. Nakrájajte 
na asi 2 ½ cm kocky. Použite 
na obaľovanie, do plniek 
alebo do mletého mäsa.

120 g 
(až 3 krajce)

Rýchlosť CHOP 20 – 30 
sekúnd

Majonéza Zmiešajte vaječné žĺtky, 
horčicu a ocot alebo 
citrónovú šťavu. Pridajte 
pomaly olej cez otvor po 
vybratí vnútorného viečka. 
Použite do dresingov.

Až 4 vaječné 
žĺtky 
a 2 šálky 
oleja.

Rýchlosť MIX 1 min 
a 30 
sekúnd

Tvrdý syr (napr. 
Parmezán alebo 
Pecorino)

Nakrájajte na 3 cm kocky. 
Použite do krémových 
omáčok, na cestoviny.

130 g Rýchlosť CHOP 15 – 20 
sekúnd

Smotana Vyšľahajte smotanu. Pridajte 
cukor alebo vanilku pred 
mixovaním v prípade potreby.

300 – 600 ml Rýchlosť MILL 10 sekúnd

Surová zelenina Olúpte a nakrájajte na 2 cm 
kocky. Nasekajte najemno. 
Použite do plniek, náplní, 
omáčky bolognese, k 
pečeným mäsám alebo 
pokrmom z jedného hrnca.

200 g Rýchlosť CHOP 5 – 10 
sekúnd

Táto tabuľka uvádza iba orientačné údaje.
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Starostlivosť 
a čistenie
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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 1 – 2 kvapky 
čistiaceho prostriedku a stlačte tlačidlo 
AUTO CLEAN.

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

Hygienické čistenie
Odporúčame vykonať hygienické čistenie 
pomocou roztoku 1 1/2 lyžičky (7,5 ml) 
domáceho bielidla rozpusteného v 8 šálkach 
(2 l) čistej studenej vody, zmiešanej podľa 
inštrukcií uvedených na balení bielidla. 
Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1.  Po dokončení automatického čistenia, 
ako je uvedené vyššie, pridajte polovicu 
(4 šálky/1 l) hygienického roztoku do 
nádoby. Nasaďte veko aj vnútorné 
viečko a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN na 
spustenie čistiaceho cyklu.

2.  Nechajte 1 minútu bokom a vylejte 
roztok.

3.  Namočte veko a vnútorné veko (aj stierku 
a utláčadlo v prípade potreby) 
do druhej polovice roztoku asi 
na 2 minúty.

4.  Vložte prázdnu nádobu a veko späť na 
motorovú základňu a spustite manuálne 
mixér na rýchlosť MIX asi na 
10 – 20 sekúnd, aby ste odstránili 
prebytočnú vlhkosť z nožovej jednotky.

5.  Utrite vonkajší povrch veka, nádobu 
a motorovú základňu mäkkou utierkou 
namočenou v roztoku.

6.  Neoplachujte, nechajte na vzduchu usušiť 
pred uskladnením. Opláchnite až pred 
ďalším použitím.

Motorová základňa
Motorovú základňu utrite mäkkou utierkou 
namočenou vo vode a utrite dosucha. Utrite 
prípadné zvyšky potravín 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.

Umývačka riadu
Nádoba mixéra a veko sa môžu umývať 
v umývačke riadu na štandardný umývací 
cyklus. Nádobu umiestnite do dolného 
koša, no veko s vnútorným viečkom iba 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.

Na odstránenie škvŕn a zápachu spustite 
program AUTO CLEAN podľa uvedených 
inštrukcií. Do nádoby dajte 2 lyžice jedlej 
sódy a 1/2 šálky (125 ml) octu a nechajte 
zmes napučať asi na 1 minútu. Utrite nádobu 
a veko touto zmesou pomocou mäkkej 
kuchynskej hubky. Pridajte 2 šálky teplej vody 
a nechajte stáť bokom asi 5 minút. Nasaďte 
nádobu na základňu motora. Nasaďte veko 
a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN. Riadne 
opláchnite nádobu a nechajte vyschnúť. 
Uložte nádobu 
a veko zvlášť, aby mohol vzduch voľne prúdiť 
a časti mohli vypáchnuť.
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Suché mletie
Majte na pamäti, že mletie tvrdých 
ingrediencií, ako je korenie, orechy, cukor, 
káva, obilie a pod., môže poškriabať alebo 
zakaliť vnútorný priestor nádoby.
Niektoré korenie alebo bylinky uvoľňujú 
aromatické oleje, ktoré môžu zafarbiť nádobu 
a zanechať arómu.
Ide o sprievodný jav mletia týchto typov 
ingrediencií, ale nemá to vplyv na výkon 
nádoby.

Uloženie
Skladujte mixér v horizontálnej polohe 
s nasadenou nádobou na motorovej 
jednotke alebo vedľa nej. Neklaďte nič 
na mixér. Nechajte vzduch voľne prúdiť, 
nenasadzujte veko.

VAROVANIE:
Nožová jednotka je veľmi ostrá. 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri 
manipulácii s nádobou.
Uchovávajte mixér mimo dosahu detí. 
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Riešenie problémov
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Motor sa nespustil 
alebo nože nerotujú.

•  Skontrolujte, či sú nádoba mixéra a veko na svojom mieste.
•  Skontrolujte, či sú tlačidlá ON/OFF a vybraná funkcia 

podsvietené.
•  Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.

Potraviny sú 
nerovnomerne 
spracované.

•  Toto sa môže stať, keď v nádobe je príliš mnoho potravín 
naraz. Vložte menšie množstvo a spracovávajte po častiach 
v prípade nutnosti.

•  Ingrediencie sú príliš veľké. Nakrájajte ich na menšie kúsky. 
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nakrájate ingrediencie na 
asi 2 cm.

Potraviny sú nasekané 
na príliš najemno alebo 
sú vodnaté.

•  Spracovávajte kratší čas. Použite funkciu ICE CRUSH/PULSE 
na lepšie ovládanie.

Potraviny sa lepia na 
nože a nádobu.

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

Potraviny uviazli pod 
nožmi.

• Na odstránenie potravín, ktoré nebolo možné odstrániť spod 
nožového systému, nasaďte veko a zapnite mixér na vysokú 
rýchlosť asi na 4 – 5 sekúnd na roztočenie potravín spod 
nožov.

Mixér je preťažený •  Mixér je vybavený bezpečnostnou poistkou v prípade 
preťaženia motora, ktorá tak chráni motor pred prehriatím 
a/alebo nadmerným použitím. Keď sa aktivuje OVERLOAD 
PROTECTION, na LCD displeji sa rozbliká toto hlásenie a mixér 
nebude možné spustiť.

•  Keď sa tak stane, vypnite mixér tlačidlom ON/OFF na 
ovládacom paneli, odpojte od sieťovej zásuvky. Vyčkajte 
niekoľko minút a potom znovu zapojte do sieťovej zásuvky 
a zapnite mixér.

•  Ak OVERLOAD PROTECTION stále bliká, opakujte proces 
a nechajte mixér vychladnúť na 20 – 30 minút. Hneď ako 
OVERLOAD PROTECTION zhasne na displeji, je možné mixér 
opäť používať.

•  Odporúčame spracovávať menšie množstvo alebo nakrájať 
ingrediencie na menšie kúsky.
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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., Černokotelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 2016    08/2016


