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SK Automatický smoothie mixér
Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
Všeobecné upozornenia
 ■ Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič 
a jeho prívod mimo dosahu detí.

 ■ Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými či 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.

 ■ Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte 
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie. Spotrebič s  poškodeným prívodným 
káblom je zakázané používať.

Varovanie: 
Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

 ■ Pri manipulácii so sekacími čepeľami, zvlášť pri vyberaní čepelí 
z mixovacej nádoby alebo fľaše, vyprázdňovaní nádoby alebo 
fľaše a počas čistenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa 
neporanili o ostré nože.

 ■ Povrchy spotrebiča, ktoré sú v  styku s  pokrmom, vždy čistite 
podľa pokynov v tomto návode.

 ■ Spotrebič vždy vypnite a  odpojte od sieťovej zásuvky, ak 
ho nebudete používať a  ak ho nechávate bez dozoru, pred 
montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
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 ■ Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa 
pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a  odpojte ho od 
napájania.

Elektrická bezpečnosť
 ■ Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
 ■ Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
 ■ Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
 ■ Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
 ■ Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte 

od zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla.
 ■ Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých 

predmetov.
 ■ Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto 

spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
 ■ Spotrebič nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
 ■ Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.
 ■ Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

Správne použitie spotrebiča
 ■ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:

 – kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 – poľnohospodárske farmy;
 – hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 – podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
 ■ Spotrebič je určený a konštruovaný na mixovanie bežného množstva potravín v domácnosti a na mletie kávy alebo byliniek. Nepoužívajte ho na iné účely, 

než na aké je určený. 
 ■ Tento spotrebič je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
 ■ Tento spotrebič sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
 ■ Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.

Upozornenie:
Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

 ■ V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
 ■ Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý povrch. Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Takisto ho neklaďte na elektrický 

ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
 ■ Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému 

servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
 ■ Povrch spotrebiča je zakázané akokoľvek upravovať, napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie a pod.
 ■ Pred prvým použitím je potrebné príslušenstvo dôkladne umyť teplou vodou s  použitím kuchynského saponátu, potom ho opláchnuť pitnou vodou 

a dôkladne utrieť dosucha jemnou utierkou.
 ■ Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený. Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, pokiaľ 

nie je odnímateľné príslušenstvo správne pripevnené k motorovej základni.  
 ■ Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
 ■ Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
 ■ Mixovaciu nádobu alebo fľaše nenaplňujte nad ich menovitý objem.
 ■ Pri manipulácii s horúcimi tekutinami buďte zvlášť opatrní, pretože sa z nich môže uvoľňovať para alebo sa môžu rozstreknúť a následne vás môžu opariť. 

Horúce tekutiny nechajte pred naliatím do mixovacej nádoby vychladnúť aspoň na teplotu 40 °C.
 ■ Spotrebič nenechávajte nepretržite v prevádzke dlhšie ako 2 minúty. Pred ďalším spustením ho nechajte aspoň 2 minúty vychladnúť. Pokiaľ spracovávate 

tvrdšie potraviny alebo husté tekutiny, spotrebič nenechávajte v prevádzke dlhšie ako 1 minútu.
 ■ Spotrebič je vybavený tepelným istením, ktoré chráni motor pred poškodením v prípade, že je vystavený nadmernej záťaži. Ak dôjde k vypnutiu spotrebiča 

v dôsledku preťaženia motora, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť aspoň na 30 minút. Potom ho môžete opäť uviesť do prevádzky.
 ■ Pokiaľ sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám mixovacej nádoby či fľaše, spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa 

nožová jednotka prestala otáčať. Zostavu nádoby alebo fľaše demontujte z motorovej základne. V prípade nádoby očistite nože plastovou stierkou. V prípade 
fľaše ju otočte, nožovú jednotku snímte a demontované súčasti očistite plastovou stierkou. Spotrebič zostavte, sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte 
v mixovaní.

 ■ Nádoba a fľaše, ktoré sú súčasťou príslušenstva, nie sú určené na ohrev potravín v mikrovlnnej rúre.
 ■ Skôr, ako zložíte zostavu mixovacej nádoby alebo fľaše z motorovej základne, uistite sa, že je motorová základňa vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že 

sa rotujúce časti zastavili.
 ■ Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí akékoľvek známky poškodenia. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte 

sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného 
práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Bezpečnosť počas údržby
 ■ Pred čistením nechajte spotrebič vždy celkom vychladnúť.
 ■ Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, 

ako je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
 ■ Motorovú základňu ani jej prívodný kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou. Motorová základňa nie je 

určená na umývanie v umývačke riadu.
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SK
Automatický smoothie 
mixér
Návod na použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM
 ■ Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to 

aj v  prípade, že ste už oboznámení s  používaním spotrebičov podobného typu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v  tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, 
zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.

 ■ Minimálne počas trvania zákonného práva z  chybného plnenia, prípadne záruky 
za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, 
pokladničný doklad a  potvrdenie o  rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo 
záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej 
škatule od výrobcu.

 ■ Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového 
materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebiča.

OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
A1 Vnútorné viečko
 Slúži na uzavretie plniaceho otvoru 

veka alebo ako odmerka tekutín
A2 Obvodové veko
A3 Sklenená mixovacia nádoba 

s objemom 0,9 l
A4 Nožová jednotka na mixovaciu 

nádobu
 Obsahuje šesť vysokokvalitných 

vyberateľných čepelí 
z nehrdzavejúcej ocele vybavených 
vrstvou titánu

A5 Športová fľaša veľká na spracovanie 
potravín s objemom 0,6 l 

 Fľaša je vyrobená z PCTG odolného 
proti nárazu, bez obsahu bisfenolu 
A (BPA) 

 Je vhodná na prenášanie na tréning, 
na bicykel a ideálne pasuje aj do 
držiaka nápojov v automobiloch

A6 Nožová jednotka pre športové fľaše
 Obsahuje šesť vysokokvalitných 

vyberateľných čepelí 
z nehrdzavejúcej ocele vybavených 
vrstvou titánu

A7 Športová fľaša malá na pitie 
s objemom 0,3 l 

 Fľaša je vyrobená z PCTG odolného 
proti nárazu, bez obsahu bisfenolu 
A (BPA) 

 Je vhodná na prenášanie na tréning, 
na bicykel a ideálne pasuje aj do 
držiaka nápojov v automobiloch

A8 Nožová jednotka pre mleciu nádobu
 Obsahuje štyri vysoko kvalitné 

vyberateľné čepele z nehrdzavejúcej 
ocele

A9 Mlecia nádoba na 100 g ingrediencií
 Je vhodná na mletie kávových zŕn, 

korenia, orechov alebo byliniek
A10 Motorová základňa
A11 Ovládacie a signalizačné prvky
A12 Protišmykové nožičky pre stabilitu 

spotrebiča počas prevádzky
A13 Veká pre obe veľké športové fľaše 
A14 Druhá športová fľaša veľká na 

spracovanie potravín s objemom 
0,6 l

 Má rovnaké vlastnosti ako prvá fľaša
A15 Veká na malú športovú fľašu
A16 Druhá športová fľaša malá na pitie 

s objemom 0,3 l
 Má rovnaké vlastnosti ako prvá malá 

fľaša

B1 LED indikátor signalizujúci priebeh 
mixovania

B2 Režim SOFT na mäkké ovocie/
zeleninu, ako sú jahody, paradajky 
a pod.

B3 Režim HARD na tvrdé ovocie/
zeleninu, ako sú ananás a mrkva

ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI SPOTREBIČA
 ■ Tento smoothie mixér je určený na spracovávanie bežného množstva potravín 

v  domácnosti. Je ideálny na prípravu nápojov z  čerstvého ovocia alebo fitnes 
nápojov, mliečnych a iných druhov koktailov, miešaných nápojov, salsy, krémových 
polievok, omáčok, mixovaných detských pokrmov a na mletie kávy, korenia, byliniek 
alebo orechov bez škrupín. 

 ■ Mixovať ingrediencie je možné buď v sklenenej mixovacej nádobe, v jednej z dvoch 
veľkých športových fliaš alebo v  jednej z  dvoch malých športových fliaš. Nádoba 
aj fľaše majú svoju vlastnú odnímateľnú nožovú jednotku so šiestimi nožmi z vysoko 
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Veko na fľaše je vybavené uzatvárateľnou nálevkou, 
ktorá umožňuje ľahké prenášanie bez toho, aby dochádzalo k rozliatiu. Obsah jednej 
veľkej fľaše navyše môžete preliať do malých fliaš. Všetky fľaše dokonale sadnú do 
držiakov nápojov vo vozidlách alebo na bicykloch. 

 ■ Mlynček pomelie kávu a  zvládne tiež rôzne druhy orechov bez škrupín, korenia, 
bylín, maku.

 ■ Priebeh mixovania alebo mletia je zobrazený na LED indikátore a  po skončení 
programu sa mixér automaticky vypne. Počas mixovania tak nie je nutné držať 
stlačené tlačidlo niektorého z dvoch režimov mixovania. 

 ■ Protišmykové pätky s  prísavkami zaisťujú vynikajúcu stabilitu základne počas 
prevádzky. 

 ■ Tento smoothie mixér nie je určený na pučenie zemiakov, miešanie cesta, šľahanie 
vajec alebo mletie surového mäsa.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
 ■ Pred prvým použitím všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s  potravinami 

(sklenená mixovacia nádoba a jej časti, obe fľaše, veko fliaš a obe nožové jednotky) 
dôkladne umyte teplou vodou s  použitím neutrálneho kuchynského saponátu. 

Potom všetko opláchnite čistou vlažnou vodou a  nechajte voľne uschnúť, alebo 
dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Časti A3, A5, A7, A9, A14 a  A16 je 
možné tiež umyť v umývačke riadu. 

Upozornenie:
Pri umývaní nožových jednotiek dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby 
nedošlo k poraneniu o ostrú čepeľ.
Motorovú základňu a  jej sieťový kábel neoplachujte pod vodou 
ani ich neponárajte do vody. Základňa nie je určená na umývanie 
v umývačke riadu.

 ■ Mierne navlhčenou utierkou utrite vonkajšie časti motorovej základne.

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU
Upozornenie:
Pred upevnením sklenenej nádoby, športovej fľaše alebo 
mlynčeka na motorovú základňu musí byť základňa vždy 
odpojená od elektrickej zásuvky.

ZOSTAVENIE A PLNENIE SKLENENEJ NÁDOBY
 ■ Do spodnej časti sklenenej nádoby A3 nasaďte nožovú jednotku A4 tak, aby čepele 

smerovali dovnútra nádoby a jednotku zaskrutkujte. Uistite sa, že je pevne a správne 
zaskrutkovaná, aby z nádoby nevytiekla tekutina.

 ■ Do nádoby vložte suroviny, ktoré chcete spracovať. Vždy dodržujte rysku maxima 
na nádobe. Odporúčame vkladať potraviny do nádoby v poradí uvedenom v časti 
RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.

Varovanie:
Pred naliatím horúcich tekutín do nádoby nechajte tieto 
tekutiny vychladnúť minimálne na teplotu 40 °C. Pri spracovaní 
horúcich tekutín alebo tekutín, ktoré naberajú v  priebehu 
mixovania objem, odporúčame plniť nádobu maximálne do ⅔ jej 
maximálnej kapacity.

 ■ Na nádobu nasaďte veko A2 tak, aby jeho okraje kopírovali hrdlo nádoby, a riadne 
ho stlačte dolu po celom obvode. Do otvoru vo veku vložte vnútorné viečko A1 
a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

ZOSTAVENIE A  PLNENIE VEĽKEJ ŠPORTOVEJ FĽAŠE ALEBO 
MALEJ ŠPORTOVEJ FĽAŠE
 ■ Do veľkej športovej fľaše (A5 alebo A14) alebo do malej športovej fľaše (A7 alebo 

A16). Vždy dodržujte rysku maxima na fľaši. Odporúčame vkladať potraviny do fľaše 
v poradí, uvedenom v časti RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.

Varovanie:
Pred naliatím horúcich tekutín do fľaše nechajte tieto tekutiny 
vychladnúť minimálne na teplotu 40 °C. Pri spracovaní horúcich 
tekutín alebo tekutín, ktoré naberajú v  priebehu mixovania 
objem, odporúčame plniť fľašu maximálne do ⅔ jej maximálnej 
kapacity.

 ■ Zhora nasaďte nožovú jednotku A6 na fľašu tak, aby čepele smerovali dovnútra fľaše 
a jednotku zaskrutkujte. Uistite sa, že je pevne a správne zaskrutkovaná, aby z fľaše 
nevytiekla tekutina.

 ■ Otočte zostavenú fľašu tak, aby bola nožová jednotka dole.  Ešte raz sa uistite, že 
z fľaše nevyteká tekutina.

ZOSTAVENIE A PLNENIE MLECEJ NÁDOBY
 ■ Do mlecej nádoby A9 vložte suroviny, ktoré chcete spracovať.  Vždy dodržujte 

rysku maxima na nádobe. Zhora nasaďte nožovú jednotku A8 na nádobu tak, aby 
čepele smerovali dovnútra a jednotku zaskrutkujte. Uistite sa, že je pevne a správne 
zaskrutkovaná. 

UPEVNENIE NÁDOBY, FĽAŠE ALEBO MLYNČEKA NA 
MOTOROVÚ ZÁKLADŇU
 ■ Položte motorovú základňu A10 na rovný a suchý povrch, ako je kuchynská doska, 

ale nezapájajte ju do elektrickej siete.
 ■ Zostavenú nádobu/fľašu/mlynček usaďte na motorovú základňu tak, aby šípka 

na nožovej jednotke bola zarovnaná so šípkou na motorovej základni. Pootočte 
nádobou/fľašou/mlynčekom smerom k symbolu uzamknutého zámku na základni, 
kým nedôjde k  jej riadnemu upevneniu. Ak je zostava nádoby/fľaše/mlynčeka 
správne upevnená k základni, nie je možné ju zo základne zdvihnúť.

PREVÁDZKA
RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ
Mixovanie
 ■ Pred mixovaním sa rozhodnite, či potraviny vložíte do sklenenej nádoby alebo do 

niektorej športovej fľaše. Nádoba je vhodná pre prípady, kedy je potrebné pridávať 
ingrediencie počas mixovania, pretože umožňuje ich ľahké pridávanie otvorom vo 
veku bez nutnosti demontáže nádoby z motorovej základne.

 ■ Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky mixovania, vkladajte ingrediencie do 
mixovacej nádoby alebo fľaše v  nasledujúcom poradí: tekutiny, čerstvé ovocie, 
mrazené ovocie, jogurty a zmrzlina.

 ■ Potraviny pevnej konzistencie alebo väčších rozmerov najskôr rozkrájajte na menšie 
kúsky s veľkosťou zhruba 2 – 3 cm a až potom ich rozmixujte.
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 ■ Z ovocia a zeleniny odstráňte tvrdú šupku a vyberte kôstky alebo tvrdé semená.
 ■ Ak potrebujete spracovať potraviny pevnej konzistencie súčasne s  tekutinami, 

odporúčame najskôr rozmixovať potraviny pevnej konzistencie a  časť tekutín. 
Zvyšok tekutín potom postupne pridajte otvorom vo veku počas mixovania.

 ■ Rozmixujte najskôr menšie množstvo ingrediencií a  ďalšie ingrediencie postupne 
pridávajte otvorom vo veku počas mixovania. Tým dosiahnete lepšie výsledky, ako 
keď vložíte všetky ingrediencie do mixovacej nádoby naraz.

 ■ Mrazené suroviny (kocky ľadu, mrazený banán, jahody a pod.) by nemali byť väčšie 
ako 2 × 2 cm. Kocky ľadu je potrebné spracovať okamžite po vybratí z mrazničky. 
Hneď ako sa začne ľad topiť, kocky sa spoja a nebude možné ich rozmixovať.

Upozornenie:
Tento smoothie mixér nepoužívajte na pučenie zemiakov, 
miešanie cesta, šľahanie vajec alebo mletie surového mäsa.

Mletie
 ■ Do nádoby na mletie vkladajte len suché suroviny. 
 ■ Ak chcete mlieť orechy, vždy ich najskôr zbavte škrupín.

PREDNASTAVENÉ REŽIMY MIXOVANIA
 ■ Tento mixér je vybavený dvoma režimami mixovania. Oba režimy majú svoju 

prednastavenú rýchlosť a  čas mixovania a  ich nastavenia nie je možné meniť. 
Použitie režimov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Mixovanie

Režim Ingrediencie Prednastavený čas 
mixovania

SOFT

Ovocie a zelenina mäkkej konzistencie 
(jahody, paradajky, banány atď.)

40 sekúndSalsa
Omáčky

HARD

Ovocie a zelenina pevnej konzistencie 
(mrkva, jablká, hrušky, ananás atď.)

60 sekúndSmoothie nápoje a kokteily
Mrazené potraviny
Detská strava, prílohy

Mletie

Režim Ingrediencie Prednastavený čas 
mixovania

SOFT Ovos, mak, bylinky, sušené čili 40 sekúnd

HARD Kávové zrná, obilie, zrno, čierne korenie, 
orechy 60 sekúnd

MIXOVANIE A MLETIE
 ■ Zapojte zástrčku napájacieho kábla k elektrickej zásuvke.

Poznámka:
Motorová základňa je vybavená bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní 
jej zapnutie, pokiaľ nie je správne zostavená. Pokiaľ sa mixovanie 
nespustilo, je možné, že je nádoba alebo fľaša nesprávne upevnená. 
Nádobu/fľašu uvoľnite a znovu ju upevnite podľa postupu vyššie.

 ■ V  závislosti od typu potraviny spustite mixovanie/mletie stlačením tlačidla SOFT 
alebo HARD. Mixovanie/mletie prebieha automaticky bez nutnosti držať tlačidlo 
režimu stlačené a  jeho priebeh sa signalizuje LED indikátorom B1. Po dosiahnutí 
prednastaveného času sa mixovanie/mletie automaticky zastaví.

 ■ Prebiehajúce mixovanie/mletie je možné kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením 
tlačidla režimu, v ktorom mixér práve pracuje. Mixovanie/mletie je možné obnoviť 
opätovným stlačením toho istého tlačidla.

 ■ Pokiaľ po dokončení mixovacieho/mlecieho cyklu nie ste spokojní s  výslednou 
zmesou, môžete celý cyklus ešte raz zopakovať stlačením tlačidla SOFT alebo HARD.

Upozornenie:
Maximálny prevádzkový čas sú 2 minúty. Nenechávajte mixér 
v  nepretržitom chode dlhšie, ako je vyššie uvedený čas. Potom 
nechajte prístroj 2 minúty vychladnúť. Ak mixujete tuhšie 
potraviny alebo hustejšie tekutiny, nenechávajte mixér v  chode 
dlhšie ako 1 minútu.

 ■ Ak mixujete v sklenenej nádobe A3, potraviny alebo tekutiny môžete pridávať do 
nádoby aj počas mixovania otvorom v obvodovom veku A2 po vybratí vnútorného 
viečka A1. Počas prevádzky ale nikdy neotvárajte obvodové veko A2. Pri spracovaní 
horúcich tekutín musí zostať vnútorné viečko A1 uzavreté.

 ■ Pokiaľ sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám nádoby či fľaše, 
mixér vypnite stlačením tlačidla režimu, ktorý práve prebieha a vyčkajte na úplné 
zastavenie otáčania nožovej jednotky. Potom odpojte mixér od elektrickej zásuvky.  
Ďalej postupujte nasledovne:

 -  Ak mixujete v  sklenenej nádobe, odoberte jej obvodové veko a  plastovou 
stierkou očistite nožovú jednotku a steny nádoby. Vráťte veko späť.

 -  Ak mixujete v športovej fľaši, pootočte fľašu v smere šípky odomknutého zámku 
a  odoberte ju zo základne vytiahnutím smerom hore. Otočte fľašu tak, aby 
bola nožová jednotka hore a  jednotku odskrutkujte. Plastovou stierkou očistite 
nožovú jednotku aj steny fľaše. Potom naskrutkujte späť nožovú jednotku a fľašu 
upevnite späť na základňu.

   Zapojte mixér späť do elektrickej siete a pokračujte v mixovaní stlačením tlačidla 
príslušného režimu.

UKONČENIE MIXOVANIA
 ■ Po dokončení mixovania odpojte napájací kábel mixéra od elektrickej zásuvky 

a  mixovaciu nádobu, fľašu alebo nádobu na mletie odoberte zo základne jej 
otočením v smere šípky odomknutého zámku na základni a vytiahnutím hore. 

 ■ Pokiaľ ste mixovali v sklenenej nádobe, odoberte jej obvodové veko a obsah nádoby 
prelejte do inej vhodnej nádoby alebo fľaše alebo do dodaných športových fliaš.

 ■ Pokiaľ ste mixovali vo veľkej športovej fľaši, otočte fľašu hore nohami a odskrutkujte 
nožovú jednotku. Obsah môžete ponechať vo  fľaši a  len ju uzavrieť vekom A13 
alebo ho môžete preliať do jednej alebo oboch malých fliaš.

 ■ Obsah nádoby na mletie presypte do inej vhodnej nádoby alebo zásobníka kávy, 
korenia a pod.

 ■ Mixér a  použité príslušenstvo vyčistite podľa pokynov v  kapitole ČISTENIE 
A ÚDRŽBA.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Upozornenie:
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte mixér od 
elektrickej siete.
Motorová základňa a jej prívodný kábel nie sú určené na umývanie 
v umývačke riadu. Nepostrekujte ich vodou alebo inou tekutinou 
ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Na  čistenie motorovej základne nikdy nepoužívajte chemikálie, 
drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky 
s brúsnou zložkou, pretože tieto môžu vážne narušiť jej povrchovú 
úpravu.

 ■ Odporúčame čistiť vyprázdnenú mixovaciu nádobu, fľašu alebo nádobu na mletie 
čo najskôr po použití, aby sa rozmixované/rozomleté potraviny nenalepili na steny. 
Zaschnuté potraviny sa veľmi ťažko odstraňujú. 

 ■ Pre rýchle očistenie nalejte do mixovacej nádoby alebo fľaše čistú vodu až po rysku 
maxima a pridajte malé množstvo neutrálneho kuchynského saponátu. Zostavenú 
nádobu alebo fľašu potom upevnite na základňu a spustite režim SOFT. Po ukončení 
režimu mixér odpojte, nádobu/fľašu odoberte a jej obsah vyprázdnite do drezu.

 ■  Rozoberte mixovaciu nádobu, fľašu alebo nádobu na mletie na jednotlivé 
časti a  všetky ich potom umyte v  teplej vode s  trochou kuchynského saponátu, 
vypláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Časti A3, A5, A7, A9, A14 a A16 je možné 
tiež umyť v umývačke riadu.

Varovanie:
Pri čistení a  manipulácii s  nožovou jednotkou A4, A6 alebo A8 
buďte veľmi opatrní, aby ste sa neporanili. Čepele sú ostré.
Niektoré potraviny môžu spôsobiť sfarbenie nádoby alebo fliaš. To 
však nemá žiadny vplyv na prevádzku mixéra.

 ■ Mierne navlhčenou utierkou alebo hubkou utrite vonkajšie časti motorovej 
základne a potom utrite do sucha.

SKLADOVANIE
 ■ Pred uskladnením musí byť mixér a jeho príslušenstvo odpojené od napájania, čisté 

a suché.
 ■ Mixér a jeho príslušenstvo uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. 

Upozornenie:
Uskladnený mixér nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu 
slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a  neumiestňujte ho do 
nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Menovitý rozsah napätia ...........................................................................................220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet ...................................................................................................................50/60 Hz
Výkon .................................................................................................................................................800 W
Objem sklenenej nádoby  .............................................................................................................. 0,9 l
Objem veľkej športovej fľaše ......................................................................................................... 0,6 l
Objem malej športovej fľaše ......................................................................................................... 0,3 l
Kapacita nádoby na mletie ......................................................................................................... 100 g
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) ..................................................................  II
Hlučnosť.......................................................................................................................................85 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje 
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo 
zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.
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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 sa nesmú pridať 
do bežného komunálneho odpadu. Pre 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  prispievate k  prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov 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 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 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa 
naň vzťahujú.


