
 

 

 

 

 

 

SR                                                                            NÁVOD NA POUŽITIE 

MS 3089 

SPEŇOVAČ MLIEKA 

 

POZOR: Vybalenie 

• Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly. 

• Kábel úplne odviňte. 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne 
prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, 
pokladničným blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným 
vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať 
tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu. 
• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre 
stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. 
Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, 
priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho 
neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte 
prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo 
namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
• Prístroj je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak 
bude poškodenia zistené, prístroj sa už nesmie používať. 
• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte 
autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte 
poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami 
len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou 
kvalifikovanou osobou. 
• Používajte len originálne príslušenstvo. 
• Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny". 
 
Deti a slabé osoby 
• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich 
dosahu žiadne súčasti obalu plastové vrecká, kartón, styropor atď). 
VAROVANIE! 
Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo 
udusenia! 
• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane 
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými 
vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom 
znalostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba 
zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má 
prístroj používať. 
• Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom 
nehrajú. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. 
Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 

 
 
Špeciálne bezpečnostné upozornenia 
• Prístroj naplňujte výlučne studenou vodou. 
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• Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkami Min a Max! 
• Dbajte vždy na to, aby bolo veko pevne uzatvorené. 
• Neotvárajte prosím veko, kým sa voda varí. 
 
 
 
Pred uvedením do prevádzky 
Pred prvým uvedením do prevádzky a po dlhšom nepoužívaní utrite prístroj vlhkou handričkou. 
 
Vkladanie batérií (batérie nie sú súčasťou dodávky) 
• Pod tlačidlom štart / stop sa nachádza priehradka na batérie. Odsuňte uzáver priehradky na batérie na stranu. 
• Vložte 2 batérie typu UM3 "AA" 1,5 Volt. Dbajte na správnu polaritu (pozri dno šachty pre batérie, resp. 
značenie na vonkajšej strane)! Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte, prosím, batérie zo šachty, aby 
sa tak zamedzilo eventuálnemu "vytečeniu" akumulátorovej kyseliny. 
• Rozdielne typy batérií alebo nové a použité batérie nesmú byť používané dohromady. 
• Priestor pre batérie zatvorte. 
Pozor: Batérie nepatria do domového odpadu. Vybité, resp. použité batérie odovzdávajte na príslušných zberných 
miestach alebo u obchodníka. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa. 
 
Obsluha - napenenie mlieka 
Používajte len čerstvé mlieko (odporúča sa plnotučné mlieko). Nádobu nepredhrievajte. Dbajte na to, aby nádoba 
bola naplnená mliekom len do štvrtiny, pretože objem mlieka sa při napeňovanie silne zväčšuje. 
1. Nalejte trochu mlieka do vhodnej úzke nádoby (napr. poháre). 
2. Napeňovacia špirálu úplne ponorte do mlieka. 
3. Pre spustenie peniče mlieka držte prosím stlačené tlačidlo štart / stop na hornej strane prístroja. 
4. Potom pohybujte prístrojom v nádobe rovnomerne sem a tam, až dôjde k dostatečnému napenenie mlieka. 
Dbajte, prosím, na to, aby špirála bola stále ponorená do tekutiny. 
5. Akonáhle tlačidlo uvoľníte, prístroj sa automaticky vypne. Až potom vyberte peniace špirálu z nádoby. 
6. Penu pridávajte do kávy po lyžičkách. 
S Vašim peničom mlieka môžete tiež pripravovať menšie množstvo šalátových dressingov, miešaných nápojov, 
kokteilov a snehu z bielkov. 
Čistenie a údržba 
• Na čistenie môžete peniacu špirálu vybrať. Za týmto účelom špirálu vytiahnite z prístroja. 
• Čistenie vykonávajte ihneď po použití pod tečúcou teplou vodou. Prístroj pri tom môžete tiež na krátku dobu 
zapnúť. K zamedzeniu ostreku držte prístroj tak, aby sa nachádzal vo výlevke, resp. umývadle. 
• Neponárajte teleso prístroja do vody. V prípade potreby použite na vyčistenie telesa vlhků handričku. 
• Nepoužívajte, prosím, žiadne drsné alebo agresívne čistiace prostriedky. 

 
Model:. MS 3089 

Provoz na batérie: 2x 1,5 V UM 3, AA 
Príkon: 1850 - 2200 W 

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr elektromagnetická 
kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických 
predpisov. 

Vyhradzujeme si technické zmeny! 

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE 

Význam symbolu "Odpadkový kôš" 

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite 
určených zberných miest a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. 
Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. 
Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať k likvidácii, obdržíte prostredníctvom územne správnych celkov alebo 
obecného úradu. 

 

Obal: 

krabice - triedený zber papiera (PAP) 
polystyrén - triedený zber (PS) 

PE sáčok - triedený zber (PE) 
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Výrobok:  

kábel bez zástrčky - triedený zber medi 
plastové časti - triedený zber (PP) 
kovové časti - železný šrot (FE) 

 


