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Popis přístroje 

 

 

 



 

 

Montáž mixéru 

 

   



 

 

 



 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 
Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě tento návod k 

obsluze a dodržujte uvedené pokyny. Pokud toto zařízení dáte jiným 

osobám, předávejte prosím také tento návod k obsluze. 

• Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný 

účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

Nepoužívejte jej ve venkovních prostorech. Chraňte jej před zdroji 

tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do 

žádné kapaliny) a ostrými hranami. 

• Neobsluhujte přístroj mokrýma rukama. 

• Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze sítě. 

• Při čištění nebo odložení vypněte spotřebič a vždy vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky (v případě, že se spotřebič nepoužívá, 

vytáhněte zástrčku samotnou, nikoli kabel) a vyjměte připojené 

příslušenství. 

• Neprovozujte stroj bez dozoru. Při opuštění místnosti přístroj vždy 

vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou 

poškozeny. Pokud je přívodní kabel poškozen, nesmí být zařízení 

používáno! 

• Nepokoušejte se poškozený přístroj opravit svépomocí. Vždy 

kontaktujte autorizovaného technika. Abyste se vyhnuli nebezpečí, 

používejte výhradně originální příslušenství a náhradní díly. 

• Věnujte pozornost následujícím "Zvláštním bezpečnostním 

pokynům". 

 

Symboly v tomto návodu k použití 

 

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. 

Je nezbytné dodržet tyto pokyny, abyste předešli nehodám a 

předešli poškození zařízení: 

 

 

 

 

 



 

 

 

      VAROVÁNÍ:  

 Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, 

 nebo rizika poranění. 

  UPOZORNĚNÍ:  

Upozornění na možná nebezpečí pro  

stroj nebo jiné předměty.  

 

  POZNÁMKA:  

  Tipy a informace 

 

Děti  

• V zájmu bezpečnosti dětí uchovávejte veškeré balicí materiály 

(plastikové sáčky, krabice, polystyren) mino jejich dosah. 

 VAROVÁNÍ! 

Plastové folie nejsou hračka. 

Hrozí nebezpečí udušení. 

 

 Toto zařízení není určeno k použití jednotlivci (včetně dětí), kteří 
mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti a / nebo 
nedostatečné znalosti a / nebo zkušenosti, pokud nejsou pod 
dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo 
obdrželi pokyny jak používat zařízení. 

 Děti by měly být vždy pod dohledem, aby se zajistilo, že nebudou 
se zařízením hrát. 

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění! 

• Před výměnou příslušenství nebo 

přídavných zařízení, které se 

během provozu pohybují, vypněte 

spotřebič a odpojte od el. sítě. 

• Před zapnutím spotřebiče se vždy 

ujistěte, že je nástavec správně 

připevněn. 



 

 

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění! 

• Když je spotřebič zapnutý, hnací 

hřídel hnětacího stroje začne 

otáčet. Během provozu se 

nedotýkejte rotující hřídele pohonu! 

Pro svou vlastní bezpečnost vždy 

namontujte mísicí misku, a to i v 

případě, že používáte přístroj jako 

mixér nebo mlecí stroj. 

• Během používání nesmí být žádné 

objekty, např. lžíce nebo škrabky na 

těsto v misce.  

• Nemanipulujte s bezpečnostními 

spínači přístroje. 

 UPOZORNĚNÍ: Riziko přetížení!  

Přístroj používejte v jednu chvíli buď 

pouze pro hnětení, mletí, nebo 

mixování. 

Nikdy nepoužívejte současně více než 

jednu funkci. 

 Přístroj umístěte na suchý, rovný a pevný povrch. 

 V přístroji zpracovávejte pouze potraviny. 

 Během používání se zařízením nepohybujte; vždy jej nejprve 

vypněte a odpojte od elektrické sítě. Při přenášení přístroje jej držte 

oběma rukama! 

Určení přístroje 
Tento přístroj je určen pro  

 hnětení a míchání těsta, přípravu krémů, šlehání vaječných bílků; 

 přípravu pyré; 

 mletí masa a potravin; 

 tvorbu těst s pomocí přiložených nástavců. 
Přístroj je určen výhradně k uvedeným účelům. 
Přístroj může být používán pouze způsobem popsaným v tomto návodu 
k obsluze. Spotřebič nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli 
jiné použití se nepovažuje za zamýšlené a může vést k poškození 
majetku nebo zdraví. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jiným než 

určeným účelem použití. 



 

 

Popis částí přístroje / dodávané díly 

Přehled ovládacích prvků – vyobrazení na straně 2: 

1 Mixovací nádoba 

2 Odklopné rameno 

3 Páka pro odklopení/spuštění ramene 

4 Tlačítko MIXING 

5 Tlačítko EGG/MILK  

6 Tlačítko FRUIT JUICE  

7 Tlačítko GRINDING 

8 Ovládání  

9 Kryt motoru 

10 Mixovací miska 

11 Ochrana proti stříkání 

12 Spojovací matice 

13 Převlečná matice 

14 Tělo mlýnku 

15 Miska plnicího hrdla 

16 Pěchovač 

17 Krytka připojení šneku mlýnku 

18 Bezpečnostní kryt hřídele mixéru 

19 Bezpečnostní pojistka krytu  

20 Ochranný disk 

21 Mixovací hák 

22 Šlehač 

23 Hnětací hák 

 

Přehled částí přístroje – vyobrazení na straně 3: 

1 Mixovací nádoba 

1a Zátka 

1b Víčko 

1c Bezpečnostní kroužek 

1d Těsnění 

1e Sestava mixovacích nožů 

1f Závitová spojka 

Přehled částí přístroje – vyobrazení na straně 4: 

24 Šnek 

25 Nůž 

26 3 mlecí desky (šajby) - (jemná, střední, hrubá) 



 

 

27 Nástavec pro plnění střívek (párky/klobásy/jitrnice) 

28 Nástavec na “kebbe” 

29 Adapter 

30 Nástavec na cookies 

31 Lišta na cookies  

32 4 nástavce na těstoviny 

Rozbalení přístroje 
1. Vyjměte přístroj z obalu. 
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou plastové fólie, 

polystyren, kabelové sponky apod. 
3. Zkontrolujte kompletnost příslušenství. 

 POZNÁMKA:  

Na spotřebiči mohou být stále 

nalezeny zbytky obalových materiálů, 

nebo prach. Doporučujeme přístroj 

vyčistit dle pokynů uvedených v části 

"Čištění". 

 

Všeobecné pokyny pro použití 
Elektrické připojení 

Ujistěte se, že vaše napájení odpovídá specifikacím na typovém štítku 

přístroje. 

Funkčnost 

• Přístroj je vybaven bezpečnostními spínači. Použití přístroje je 

možné pouze v případě, že: 

- je nasazen bezpečnostní kryt (18), nebo  

- je nasazena mixovací nádoba a 

- odklopné rameno je zajištěno v dolní poloze.  

• Zařízení je provozováno buď pomocí plynule nastavitelného 

otočného ovládacího knoflíku (8) nebo pomocí standardních 

programových tlačítek. 

• Pomocí plynule nastavitelného otočného ovládacího knoflíku můžete 

nastavit rychlost plynule. Vždy začínejte s nízkou rychlostí. Rychlost 

zvyšujte plynule. Ovládací knoflík nemá funkci při použití 

standardního programu. 



 

 

• Standardní programy mají přednastavené nastavení rychlosti. 

Standardní programy jsou bez funkce při spuštění spotřebiče pomocí 

ovládacího knoflíku (8). Pokud je aktivní jeden standardní program, 

nelze vybrat další standardní program. 

 

Použijte funkční tlačítka 4-7 pro následující standardní programy: 

Tlačítko Hnětač  Mlýnek na maso Mixér  

4 MIXING 
Hnětení / 

míchání 

  

5 
EGG/ MILK Míchání   

6 
FRUIT 

JUICE 

  Řezání / 

míchání / pyré 

7 GRINDING 

 Mletí masa / 

příprava těsta 

 

• Elektronické řízení otáček zabraňuje přetížení motoru. Otáčky se 

automaticky snižují v případě přetížení. 

 UPOZORNĚNÍ:  

Nepoužívejte přístroj déle než 10 

minut nepřetržitě. Nechte jej nejprve 

vychladnout po dobu cca 10 minut. 

Vypnutí / Zapnutí 

Otočným ovladačem (8) 

• Zapnutí: Otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček pro 

nastavení požadované rychlosti. Kontrolka se rozsvítí. 

• Vypnutí: Otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček až do 

polohy OFF. Kontrolka provozu zhasne. 

Funkčními tlačítky (4-7) 

• Zapnutí: Stiskněte tlačítko požadovaného programu (4-7). Kontrolka 

vedle tlačítka zvoleného programu se rozsvítí. 

• Vypnutí: Stiskněte znovu tlačítko požadovaného programu (4-7). 

Kontrolka zhasne. 



 

 

 POZNÁMKA:  

• Motor je vybaven bezpečnostním 

spínačem. 

Pokud je rameno (2) otočeno 

nahoru, motor se vypne. Příslušná 

kontrolka indikuje, že spotřebič je 

stále připraven k použití. 

• Znovu spusťte rameno dolů; 

zatímco indikátor stále svítí, přístroj 

pokračuje ve zvolené funkci. Motor 

se automaticky zapne.  

 POZNÁMKA:  

• Nenechávejte rameno více než 15 

sekund ve vyklopené poloze; jinak 

kontrolka zhasne. 

Po spuštění ramene dolů zůstává 

spotřebič v režimu vypnuto. 

Zapněte spotřebič otočným 

ovladačem nebo stiskněte funkční 

tlačítko pro pokračování v práci. 

 

Šlehač / Hnětač 
Sestavení a provoz 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Nikdy nepoužívejte páku (3), je-li 

připevněna mixovací nádoba! 

Nebezpečí převrácení. 

• Nikdy nepoužívejte hnětač s 

připojenou mixovací nádobou! 

• Mixovací misku naplňujte 

surovinami maximálně do ¾ její 

výšky. 

1. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18): 

a. zasuňte dva háčky bezpečnostního krytu do vybrání na 

spotřebiči. 

b. Stiskněte tlačítko (19) ve směru šipky a současně 

zatlačte    

c. bezpečnostní kryt dolů. 



 

 

d. Uvolněte tlačítko. Bezpečnostní kryt je pevně připojen 

k spotřebiči. 

 

 

 

2. Pohon šneku zakryjte krytem:  

a. Matici č. 12 otočte do polohy OPEN.  

b. Nasaďte kryt č. 17. 

c. Matici č. 12 otočte zpět po polohy LOCK. 

3. Pravou rukou stiskněte páku (3) ve směru šipky. Odklopte 

rameno směrem nahoru až do jeho krajní polohy. V krajní poloze 

uslyšíte zacvaknutí pojistky. Páku (3) vraťte zpět do původní polohy. 

4. Umístěte mísicí misku tak, aby její podpěra byla umístěna nad 

šipkou . Misku pootočte ve směru šipky do polohy LOCK. 

5. Při použití šlehače (22) nebo hnětacího háku (21) nejprve 

připevněte ochranu proti stříkání (11).  

 POZNÁMKA:  

• Na spodní části ramene vidíte 

dvě výřezy vlevo a vpravo. 

• Chránič proti stříkání je 

označena slovy OPEN a LOCK. 

 

  Připojte ochranu proti stříkání k rameni 

tak, aby označení OPEN bylo pod šipkou 

(viz obrázek). Následně otočte do polohy 

LOCK. 

 

 

1. Připojte ochranný disk (20) k vybranému nástavci. 

Ochranný disk zabraňuje znečištění hnací hřídele těstem. 

 POZNÁMKA:  

Dva vodicí jazýčky ochranného 

kotouče musí sedět ve výklencích 

přístroje. 

2. Smontujte nástroj následujícím způsobem: 

Přesuňte sklíčidlo s rychloupínáním nahoru. 

Umístěte čtvercový konec nástroje až na doraz do 

hnací hřídele. Otočte sklíčidlo rychlého uvolnění ve 

  



 

 

směru hodinových ručiček na závitu nástroje. 

3. Nyní naplňte misku ingrediencemi. 

 UPOZORNĚNÍ:  

Nepřeplňujte misku; max. 

množství složek je 3 kg sypkých 

složek, popř. 1,5 l pro kapaliny. 

4. Stiskněte páku (3) ve směru šipky a spusťte výklopné rameno pomalu 

dolů. Rameno musí být v dolní poloze slyšitelně zafixováno. 

5. Připojte síťový kabel k správně nainstalované a uzemněné síťové 

zásuvce 220 - 240 V ~ 50/60 Hz. 

6. Zapněte spotřebič buď jedním ze standardních programových tlačítek, 

nebo pomocí otočného ovladače. Použijte následující tabulku. 

Příslušná kontrolka se rozsvítí.  

 

Typ těsta Nástavec Tlačítko / 

otočný 

ovladač 

 

Množství  

Těžká těsta 

(chléb, těstoviny) 
Hnětací hák 

MIXING / 

otočný 

ovladač 
max. 3 kg 

Střední až těžká 

těsta (např. 

koláčové těsto) 

Míchací hák 

MIXING / 

EGG/MILK / 

otočný 

ovladač 

max. 3 kg 

Lehká těsta 

(palačinky, 

pudink) 

Míchací hák / 

Šlehač 

EGG/MILK / 

otočný 

ovladač 
min. 200 ml max. 3 l 

Krém Šlehač 

EGG/MILK / 

otočný 

ovladač 

min. 200 ml 

max. 1.5 l 

Vaječné bílky Šlehač 

EGG/MILK / 

otočný 

ovladač 
min. 4  max. 20 



 

 

 POZNÁMKA:  

• Při hnětení těžkého těsta nadávejte 

do misky všechny ingredience 

naráz. Začněte pouze s moukou, 

cukrem a vejci. Během zpracování 

pomalu přidávejte kapalné složky. 

• Standartní programy MIXING a 

EGG/ MILK se automaticky ukončí 

po cca 5 minutách. 

Pulsní provoz 

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!  

• Vždy vypněte spotřebič i při krátkém 

přerušení hnětení / míchání. 

Kontrolka zhasne. 

• Po vypnutí vždy počkejte na úplné 

zastavení nástavce! 

• Pokud během činnosti pohnete s 

pákou (3), abyste zvedli rameno, 

bezpečnostní spínač vypne motor. 

Nástavec se bude ještě pár vteřin 

otáčet. 

 

Ukončení a odejmutí misky 

1. Vypněte spotřebič. Kontrolka zhasne. 
2. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky. 
3. Stiskněte páku (3) dolů a odklopte rameno. 
4. Vyjměte nástavec. Povolte rychloupínací sklíčidlo protisměru 

hodinových ručiček. 
5. Otočte mísicí misku ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji. 
6. Vyčistěte všechny použité součásti podle pokynů v části "Čištění". 

 

Mlýnek  
 

Pokyny pro použití mlýnku na maso 

 VAROVÁNÍ:  

Břity nože mlýnku (25) jsou velmi 

ostré! Během montáže a čištění 

zacházejte s nožem opatrně! 

Nebezpečí poranění! 



 

 

• Nepoužívejte mlýnek na tvrdé ingredience, jako jsou kosti nebo 

skořápky. 

• Před vložením do mlýnku nakrájejte maso na kousky o velikosti cca 

2,5 cm. Ujistěte se, že v mase nejsou žádné kosti ani šlachy. 

• Vyberte jemnější nebo hrubší disk (26) podle požadované jemnosti. 

• Potřete mlecí rostlinným olejem nebo tukem. 

• Při mletí masa umístěte nádobku pod výstup z mlýnku. 

• Použijte nástavec "kebbe" (28) pro masové nebo těstové trubičky. 

• Při přípravě těstovin si připravte dostatčně velkou plochu pro jejich 

uložení. 

 

Výroba párků/klobás 

• Pro přípravu párků můžete použít přírodní i umělá střívka. 

• Pokud použijete přírodní střívka, před použitím je pro změknutí 

ponořte na chvíli do vody.  

• Zauzlujte jeden konec střívka. 

• Nasaďte střívko na nástavec č. 27. 

• Mleté maso je vytlačováno z mlýnku přes nástavec do střívka. 

• Ujistěte se, že střívko je správně naplněno, protože klobása se 

během vaření nebo smažení roztahuje a kůže se může roztrhnout. 

• Pokud první klobása dosáhne požadované délky, stiskněte konec 

střívka dvěma prsty. 

• Klobásu jednou nebo dvakrát zatočte a zauzlujte. 

• Dokud nezískáte rutinu, můžete spotřebič po každé jednotlivé 

klobáse vypnout. 

 

Výroba cookies 

• Nejprve si připravte prostor pro odkládání vyrobených cookies. 

• Použijte lištu (31), abyste dosáhli požadovaného tvaru cookies. 

• Zasuňte lištu (31) do nástavce (30) poté, co jste na zařízení připojili 

závitové pouzdro s příchytkou (30).  

• Nastavte požadovaný tvar cookies. 

• Jednou rukou přidržujte vycházející těsto a zkracujte dle požadované 

velikosti. 

Příprava 

1. Nasaďte mixovací misku bez nástavce.  

2. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18): 



 

 

- zasuňte dva háčky bezpečnostního krytu do vybrání na spotřebiči. 

- Stiskněte tlačítko (19) ve směru šipky a současně zatlačte    

- bezpečnostní kryt dolů. 

- Uvolněte tlačítko. Bezpečnostní kryt je pevně připojen k 

spotřebiči. 

3. Hřídel pohonu šneku je chráněna krytem (17). Krytem otočte 

směrem k nápisu OPEN a sejměte jej. Spojovací matici (12) 

ponechejte v jeho pozici. Připojte tělo mlýnku (14) k horní části 

šnekového pohonu a otočte spojovací matici směrem k LOCK. 

4. Umístěte misku zásobníku (15) na plnicí vložku tak, aby miska byla 

nad skříní motoru. 

5. Zasuňte šnek (24) do horizontální části pláště šneku, dokud hřídel 

mechanicky nezaklapne. 

Montáž příslušenství je popsána v následujících kapitolách. 

Mlýnek sestavte dle vyobrazení na straně 4. 

Sestavení mlýnku na maso (viz str. 4, obr. A) 

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”. 

6. Nůž (25) nasaďte na hřídel šneku (24) břity směrem ven. 

7. Vybraný disk (26) nasuňte na hřídel šneku (24). Při zasouvání disku 

musí výstupky na disku zapadnout do otvorů v těle mlýnku. 

8. Převlečnou matici (13) našroubujte na tělo mlýnku a utáhněte. 

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”. 

Sestavení plniče klobás (viz str. 4, obr. B) 

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”. 

• Pokud používáte hotovou masovou směs na klobásy, postupujte dle 

následujících kroků: 

 Adaptér (29) nasaďte na hřídel šneku (24). 

 Nasaďte nástavec (27) a převlečnou matici (13).  

 Převlečnou matici (13) utáhněte. 

• Pokud pro výrobu klobás použijete nemleté maso, nasaďte na hřídel 

šneku nejprve nůž (25) a disk (26) a poté nástavec na klobásy (27) a 

sestavu zajistěte utažením převlečné matice (13).  

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”. 

 

Sestavení nástavce pro kebbe (viz str. 4, obr. C) 

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”. 



 

 

6. První část nástavce na kebbe (28a) nasaďte na hřídel šneku (24). 

Druhou část nástavce na kebbe (28b) vložte do převlečné matice 

(13). 

7. Převlečnou matici s nástavcem našroubujte na tělo mlýnku a 

utáhněte. 

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”. 

 

Sestavení nástavce pro cookies (viz str. 4, obr. D) 

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”. 

6. Adaptér (29) nasaďte na hřídel šneku (24). 

7. Nástavec na cookies (30) nasaďte na adaptér (29). 

8. Převlečnou matici (13) utáhněte. 

9. Do nástavce na cookies (30) zasuňte lištu (31). 

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”. 

 

Sestavení nástavce na těstoviny (viz str. 4, obr. E) 

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”. 

6. Nástavec na těstoviny (32) nasaďte na hřídel šneku (24). 

7. Převlečnou matici (13) utáhněte. 

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”. 

 

Obsluha mlýnku na maso 

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění! 

• Hnací hřídel hnětacího stroje se 

začne po zapnutí otáčet. 

Nedotýkejte se hnacího hřídele 

během provozu! 

• Pro svou vlastní bezpečnost vždy 

namontujte mísící misku. 

• Vždy používejte přiložený pěchovač 

(16). Nikdy nevkládejte prsty nebo 

nástroje do plnicího hrdla! 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Nikdy nepoužívejte hnětací stroj s 

připojenou mísící nádobou! Zakryjte 

hnací hřídel mixeru bezpečnostním 

krytem (18). 



 

 

8. Vložte ingredience na misku plnicího hrdla (15) a do plnicího hrdla.  

9. Připojte síťový kabel k řádně nainstalované a uzemněné zásuvce 

220 - 240 V ~ 50/60 Hz. 

10. Zapněte spotřebič buď standardním programovým tlačítkem 

GRINDING, nebo pomocí otočného ovladače (8). Příslušná 

kontrolka se rozsvítí. V případě potřeby použijte pro plnění hrdla 

pěchovač (16). 

 

Vypnutí přístroje 

1. Vypněte přístroj. Kontrolka zhasne. 

2. Odpojte přívodní kabel ze sítě. 

3. Mlýnek rozeberte. 

4. Použité díly umyjte, více v sekci „Čištění“. 

5. Pohon šneku zakryjte krytem (17). Matici č. 12 otočte do polohy 

OPEN. Nasaďte kryt č. 17. Matici č. 12 otočte zpět po polohy 

LOCK. 

 

Mixér 
Pokyny pro používání mixéru 

 VAROVÁNÍ:  

Nůž mixéru (1e) má velmi ostré 

břity! 

• Nikdy nedotýkejte se rukama vnitřní 

části smontované mixovací nádoby! 

• S nožem manipulujte velmi opatrně! 

Nebezpečí poranění, zejména při 

demontáži nože z mixovací nádoby, 

jejím vyprazdňování a čištění! 

• Do mixovací nádoby nenalévejte 

tekutiny s teplotou vyšší než 60°C! 

Nebezpečí opaření! 



 

 

 VAROVÁNÍ: Riziko poranění! 

• Hnací hřídel hnětacího stroje se 

začne po zapnutí otáčet. 

Nedotýkejte se hnacího hřídele 

během provozu!  

• Pro svou vlastní bezpečnost vždy 

namontujte mísicí misku, a to i v 

případě, že používáte přístroj jako 

mixér nebo mlecí stroj 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Při používání mixeru nikdy 

nepoužívejte páku (3)! Došlo by 

k převržení mixeru. 

• Mixér nepoužívejte pro mletí 

tvrdých potravin, jako jsou ořechy 

nebo zrnková káva. 

• Nůž mixéru není určen pro drcení 

samostatných kostek ledu. 

 DOPORUČENÍ:  

• Při přípravě nápojů s ledem 

přidávejte kostky ledu do nápoje. 

Nikdy nezačínejte přípravu nápoje 

drcením ledu. 

• Nepoužívejte mixer bez vložených ingrediencí! 

• Během plnění mixovací nádoby ingrediencemi postavte nádobu na 

pevný povrch.  

• Nepřekračujte maximální kapacitu (1500 ml), která je na nádobě 

vyznačena! 

• Víko (1b) připevněte na mixovací nádobu (1) tak, aby klapka utěsnila 

odtok míchací nádoby. Mixer používejte pouze s nasazeným víkem 

(1b) a zátkou (1a). 

• Během provozu neotevírejte víko! 

• Přednastavený program pro mixování FRUIT JUICE se automaticky 

ukončí po uplynutí cca 2 minut. 

Sestavení mixovací nádoby 

Sestavte nádobu dle ilustrace na str. 3. 

Dbejte na správné pořadí dle vyobrazení. 



 

 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Nikdy nezapomeňte umístit těsnicí 

kroužek na sestavu nože.  

 

Příprava 

1. Sestavte mixovací nádobu. 

2. Pohon šneku zakryjte krytem:  

- Matici č. 12 otočte do polohy OPEN.  

- Nasaďte kryt č. 17. 

- Matici č. 12 otočte zpět po polohy LOCK  

3. Odstraňte kryt pohonu mixéru (18). Stiskněte tlačítko (19) ve směru 

šipky a současně nadzvedněte kryt. 

4. Veškeré ingredience nakrájejte na drobné kousky. 

5. Připravené ingredience vložte do mixovací nádoby. Nepřekračujte 

maximální kapacitu! 

6. Nádobu uzavřete víkem (1b). Mixovací nádoba musí být dobře 

utěsněna. 

7. Víko mixovací nádoby uzavřete zátkou (1a). Zátku utáhněte ve 

směru hodinových ručiček. 

 

Sestavení a obsluha mixéru 

8. Umístěte sestavenou a naplněnou mixovací nádobu na přístroj. 

 POZNÁMKA:  

Při umisťování míchací nádoby 

dojde k odjištění bezpečnostního 

spínače motoru. Při nesprávném 

sestavení nedojde ke spuštění 

motoru.  

9. Připojte síťový kabel k řádně nainstalované a uzemněné zásuvce 

220 - 240 V ~ 50/60 Hz. 

10. Zapněte spotřebič buď standardním programovým tlačítkem 

MIXING, nebo pomocí otočného ovladače (8). Příslušná kontrolka 

se rozsvítí. 

 

 

 



 

 

Doplňování ingrediencí 

1. Vypněte přístroj. 

2. Z víka sejměte zátku a přidejte ingredience nebo koření. 

3. Zavřete víko zátkou. 

4. Znovu zapněte přístroj. 

Vypnutí přístroje 

1. Vypněte přístroj. Kontrolka zhasne. 

2. Odpojte přívodní kabel ze sítě. 

3. Odejměte mixovací nádobu. 

4. Před vyléváním obsahu otevřete víko. 

5. Obsah mixéru vylijte do připravené nádoby. 

6. Použité díly umyjte, více v sekci „Čištění“. 

7. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18): 

 

 POZNÁMKA:  

Neskladujte citrusové šťávy ani jiné 

kyselé potraviny v kovových 

nádobách. 

 

Čištění 

 VAROVÁNÍ:  

• Před čištěním vždy přístroj odpojte 

od elektrické sítě.  

• Přístroj neponořujte do vody. To 

může mát za následek elektrický 

zkrat nebo požár. 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Nepoužívejte k čištění drátěné 

kartáče nebo jiné brusné nástroje. 

• Nepoužívejte agresivní chemikálie 

nebo abraziva. 

Plášť motoru 

• Očistěte kryt pouze vlhkým hadříkem s mycím roztokem. Poté kryt 

osušte suchým hadříkem, 

 

 



 

 

Míchací, šlehací a hnětací příslušenství (21,22,23) 

 UPOZORNĚNÍ:  

Tato příslušenství nejsou určena pro 

umývání v myčce nádobí! Vysoká 

teplota a agresivní čisticí chemikálie 

v myčce způsobují jejich poškození. 

• Součásti přístroje přicházející do styku s potravinami omývejte vodou 

se saponátem. 

• Opláchněte čistou vodou a vysušte.  

• Mlecí disky (26) po umytí potřete trochou rostlinného oleje. 

Příslušenství mixéru 

Předčištění 

Mixovací nádobu naplňte vodou a spusťte motor na cca 10 vteřin. 

• Mixovací nádobu sejměte z přístroje.  

• Vodu vylijte. 

 VAROVÁNÍ: Riziko poranění! 

Sestava nožů je ostrá. 

Při demontáži, čištění a montáži je 

nutno pracovat s velkou opatrností! 

• Po použití mixovací nádobu vždy rozeberte.  

• Odšroubujte závitovou spojku od mixovací nádoby. 

• Demontujte sestavu nožů a těsnicí kroužek ze závitové spojky. 

• Odstraňte bezpečnostní kroužek z mixovací nádoby 

Mixovací nádoba 

• Skleněnou mixovací nádobu lze umyjte v teplé saponátové vodě. 

Poté opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. 

Bezpečnostní kroužek, těsnící kroužek, sestava nožů a závitová spojka  

Tyto součástky umyjte teplou vodou a poté osušte.  

Mixovací nádobu po čištění a osušení opět sestavte dle ilustrace na 

straně 3 tohoto návodu. 

 

Skladování 
• Vyčistěte přístroj dle uvedených instrukcí. Dbejte na to, aby veškeré 

příslušenství bylo zcela suché. 

• Doporučujeme, abyste spotřebič uchovávali v původním obalu, 

pokud jej nebudete delší dobu používat. 



 

 

• Přístroj vždy uložte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném 

místě. 

 

Odstraňování závad 

 
Přístroj nefunguje 

Možná příčina: 

Přístroj není napájen elektrickým proudem 

Odstranění: 

• Zkontrolujte funkčnost zásuvky 

• Zkontrolujte správnost připojení zástrčky do zásuvky 

• Zkontrolujte jistič 

Možná příčina: 

Přístroj je poškozený.  

Odstranění: 

• Obraťte se na servisní centrum. 

Možná příčina: 

Váš přístroj je vybaven bezpečnostními pojistkami. Tyto zabraňují 

náhodnému či nechtěnému spuštění motoru. 

Odstranění: 

• Zkontrolujte pozici 

- odklopného ramene (2) 

- mixovací nádoby (1) nebo – bezpečnostního krytu (18). 

 

Emise hluku 
Hladina akustického tlaku byla měřena u ucha uživatele (LpA) v 

souladu s EN ISO 3744. 

Technické specifikace 
Model: .................................................. PC-KM 1004   

Napájení: ……..........................220-240 V~, 50/60 Hz 

Jmenovitý příkon: ……………..........................1200 W 

Maximální příkon: ………….............................1400 W 

Akustický tlak: ……….................................... 84 dB(A) 

Třída ochrany: ...........................................................I 

Hmotnost (základna s mixovací  

nádobou a hnětacím příslušenstvím): ............. 9.20 kg  



 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny a konstrukční 

úpravy během průběžného vývoje produktu. 

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných platných směrnic 

CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a 

nízkonapěťových směrnic a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími 

bezpečnostními předpisy. 

 

Likvidace: Význam symbolu "Popelnice" 

Chraňte své životní prostředí: nelikvidujte elektrická zařízení v 

domácím odpadu. Vraťte prosím veškerá elektrická zařízení, která 

již nebudete používat, do sběrných míst určených k jejich likvidaci. 

To pomáhá zabránit možným účinkům nesprávné likvidace na 

životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a dalším formám 

opětovného využití elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde 

lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. 
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