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CZECZ
E Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pře-

dešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, 
že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají pa-
rametrům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, 
poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze 
pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen 
pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. 
Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, 
venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zá-
suvky, pokud jej necháváte bez dozoru a take před jeho sestavením, 
rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je při-
pojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran ná-
bytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, 
nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování 
spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vi-
dličku. Nepřekrucujte a nenavinujte sítový kabel. Spotřebič není určen 
k pohanění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového 
ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají 
žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni 
o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedo-
volte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství, 

které není součástí dodávky. POZOR! Nedovolte dětem hrát s plastový-
mi sáčky nebo fólií. NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI. POZOR! Nepoužívejte tento 
spotřebič venku. POZOR! Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v blízkosti 
spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním postiže-
ním. POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořlavých mate-
riálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte tento spotře-
bič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů 
tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. POZOR! 
Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, napájecího 
kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v provozu. Pokud 
byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě pod 0 ° C, musí 
být ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodin před 
zapnutím. POZOR! Nedotýkejte se napájecí šnůry a zástrčky mokrýma 
rukama. POZOR! Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy před čiště-
ním a také pokud jej nepoužíváte. POZOR! Při připojení spotřebiče k 
elektrické zásuvce nepoužívejte adaptér. Nedotýkejte se pohyblivých 
částí výrobku. Výrobek nepřetěžujte produkty. Používejte pouze nastav-
ce dodané se sadou. Dbejte na to, aby do ventilačních otvorů nevnikly 
cizí předměty ani kapaliny. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte všechny obalové materiály. Všechny odnímatelné díly, které přicházejí do styku s výrobky (kromě těla), umyjte 
teplou vodou a mycím prostředkem, důkladně osušte před montáží.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přesuňte přepínač do polohy „0“. Zkontrolujte, zda je motor zcela zasta-
ven. Odpojte výrobek od elektrické sítě. Pro vyjmoutí nastavce, držte je, 
stiskněte uvolňovací tlačítko nastavce. Umyjte všechny součásti, které 
přicházejí do kontaktu s výrobkem, teplou vodou a neutrálním čisticím 

prostředkem. Poté utřete kovové části suchým hadříkem. Neponořujte 
tělo mixeru do vody. Otřete ho vlhkým hadříkem. Důkladně oplachněte 
kovové součásti v myčce nádobí! Nepoužívejte abrazivní či chemické 
čističe.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchovávejte v 
suchu, v chladu a mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ

Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpa-
dem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná 
likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nes-
právné manipulace s odpady.

Před instalací nastvce se zjistěte, že síťová zástrčka není zapojena do 
zásuvky. Před připojením mixeru k síti se zjistíte, že nastaveče jsou 
správně a pevně instalovány. Před připojením mixeru k síti se zjistíte, 
že přepínač rychlosti je umíštěn v poloze «0». Zapojte napájecí kabel 
do elektrické zásuvky. Ponořte instalované nastaveče do nádobí s in-

gridienty. Pomocí přepínače nastavte požadovanou rychlost otáčení 
nastavců. V průběhu provozu ničím neblokujte ventilační otvory na 
bočních panelech. 

PROVOZ

POZOR! Neinstalujte a současně nepoužívejte hnětací hak a nastavec 
ke zpracování těsta. POZOR! Nepoužívejte smaltované hrnce pro bou-
chání a míchání.Maximální dovolená nepřetržitá doba provozu ne víc 
než 2 minuty s povinnou přestávkou nejméně 3 minuty. Maximální 
povolená doba nepřetržitého provozu v režimu „TURBO“ ne více, než 

20 sekund POZOR! Pro dodatečnou ochranu v napájecím obvodu je 
vhodné nainstalovat zařízení s proudovým proudem s jmenovitým 
provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Chcete-li zařízení nainsta-
lovat, kontaktujte odborníka.
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