
 

CZ                                                                                   NÁVOD K POUŽITÍ 
HM 350 – Ruční mixér  

 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 

záručním listem, pokladním blokem a podle množství i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře 

uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim tento návod k obsluze.  

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není 

určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou 

určeny pro podmíněné použití venku). Chraňte před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v 

žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami Nepoužívejte přístroj 

v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  

• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), 

jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo 

v případě poruchy.  

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, 

resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 

• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou 

závadu, neuvádějte jej do provozu.  

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali 

rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, 

naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.  



• Používejte jen originální příslušenství.  

• Respektujte prosím následující ,,Speciální bezpečnostní pokyny“. 

Děti a slabé osoby  

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu 

(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.) 

• Pozor! Zabraňte tomu, aby se malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl 

tento přístroj používán pouze pod dohledem, Tento přístroj není hračka. Zbraňte tomu, aby si s ním 

hrály malé děti.  

 

1. síťový kabel  

2. 5 výkonných stupňů 

3. EJECT uvolňovací tlačítko  

4. ruční mixér  

5. ponorný mixér  

6. hnětací háky  

7. otvor pro označenou hnětací metlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speciální bezpečností pokyny pro tento přístroj  

• Nedotýkat se pohybující se dílů přístroje a vždy vyčekejte, až se přístroj zcela zastaví.  

• Během provozu se nikdy nesmí předměty jako např. lžíce či plastové stěrky či Vaše ruce dotýkat 

rotující metličky na šlehání příp. hnětací háku. Hrozí nebezpečí poranění! 

• Před výměnou jednotlivých dílů příslušenství musí být přístroj vypnout a odpojen od el. sítě! 

• Abyste zamezili odstřiku, před zapnutím přístroje ponořte nástavce vždy úplně do mixovací suroviny.  

• Používejte tento přístroj jen pro mixování příp. míchání potravin.  

• Nenechávejte přístroj v chodu déle než 3 minut! Nechte je po uplynutí této doby asi 10 minut 

vychladnout a teprve potom jej znovu použijte. 

• Přístroj je dimenzován pouze pro přípravu malých množství. Nádržku proto naplňte pouze maximálně 

podle množství uvedených v tabulce. 



Uvedení do provozu  

• Ujistěte se, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.  

• Před uvedením do provozu doporučujeme opláchnout hnětací hák příp. metličku na šlehání. 

Montáž šlehacích metel/hnětacích háků  

Na spodní straně lehce stiskněte obě metličky na šlehání pří. hnětací hák, dokud mechanicky 

nezaklapnou.  

POZOR: Hnětací hák označený kroužkem musí být zasunut do otvoru mixéru, který je označený 

,,hnětacím hákem“. 

Metličky na šlehání je možné zasunout libově do otvoru.  

Požívání přístroje 
 

1. Ujistěte sem že je rychlostní spínač v poloze OFF.  

2. Zapojte přístroj do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz.  

3. Ponořte hnětací háky resp. šlehač do mixovací suroviny, Nastavte požadovanou rychlost pomocí 

přepínače rychlostí. Zapněte při nízké rychlosti (stupně 1 – 2) a příp. ji poté zvyšujte.  

4. Přístrojem při práci pohybujte lehce nahoru a dolů. 

5. Dříve než přístroj vyjmete z nádoby, vždy ho nejdříve vypněte.  

Upozornění: Pro optimální výsledek používejte vysoké a nepříliš velké nádoby.  

Pro požadovaný účel si zvolte nástavec a rychlost podle následující tabulky:  

Produkt/způsob 
přípravy 

Max. množství Nástavec Stupeň 
Max. doba 

provozu 

Těžké těsto (např. 
kynuté těsto) 

500g hnětacích háků 1 – 3 3 min 

Třené těsto, 
dresingy, deserty 

750 g šlehacích metel 2 – 5 3 min 

Piškotové, vaflové 
těsto, šlehačka 

750 g šlehacích metel 1 - 5 3 min 

 

Uvolněte hnětací háky, šlehač 

Pro vyjmutí háku stiskněte tlačítko pro uvolnění EJECT.  

Upozornění: Metly je možno uvolnit jen tehdy, jestliže se přepínač rychlosti nachází v poloze OFF. 

Čištění  

• Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky  

• K čištění vnějšího povrchu přístroje používejte jen vlhký hadřík.  

• V žádném případě přístroj neponořte do vody.  

• Nepoužívejte žádné drsné nebo agresivní čistící prostředky.  

• Odnímatelný díly, které přišly do kontaktu s těstem (hnětací a šlehací metly) můžete mýt 

v běžné mycí lázni. 

 



Technické údaje 
Model:…………………………………………………………………. HM 350 CB 

Pokrytí napětí:………………………………………………………230 V, 50 Hz 

Příkon…………………………………………………………………..250 W 

Třída ochrany:……………………………………………………....II 

Doba krátkého provozu: 

Stupně 1 – 5:………………………………………………………. 3 min 

Čistá hmotnost:……………………………………………………1,13 kg  


