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Návod k obsluze 
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození 
přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů: 
VÝSTRAHA: 
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění. 
POZOR: 
Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů. 
POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace. 

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 spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah 
dětí mladších 8 let. 
 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Víko 
2. Lahev 
3. Držák nožů 

                  4. Základna s motorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k obsluze 
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození 
přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů: 
VÝSTRAHA: 
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění. 
POZOR: 
Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů. 
POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace. 
Obecné poznámky 
Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu 
a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, 
prosím, také tento návod. 
• Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití. 
• Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej 
neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrýma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo 
mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky. 
• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, 
zařízení se nesmí používat. 
• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich 
dosah. 
VÝSTRAHA! 
Nedovolte, aby si malé děti hrály s fóliemi, hrozí jim nebezpečí udušení! 
 
 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
VÝSTRAHA: 



• Nebezpečí pořezání! Čepele mixéru jsou ostré! 
• Před výměnou příslušenství či doplňků, které se při provozu přístroje pohybují, musí být přístroj vypnut a odpojen od 
elektrické sítě. 
• Nedotýkejte se pohybujících se částí. 
• Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, zda je příslušenství náležitě usazeno a zajištěno. 
• Pokud hodláte spotřebič ponechat bez dozoru, rozebírat ho či mýt, vždy jej odpojte z elektrické zásuvky. 
• Zařízení neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Abyste zamezili nebezpečí poškození zdraví, 
poškozený přívodní kabel musí nahradit výrobce, naše zákaznická služba nebo jiný kvalifikovaný odborník odpovídajícím 
kabelem. 
• Tento přístroj není určen k obsluze dětmi. 
• Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí. 
 
VÝSTRAHA: 
• Děti si s přístrojem nesmí hrát. 
• Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o použití tohoto zařízení poučeny a uvědomují si možná 
nebezpečí. 
• Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“. 
• Nepoužívejte zařízení, je-li mixážní nádoba prázdná. 
• Nepouštějte přístroj na déle než 30 vteřin! Před opětovným uvedením do chodu jej pak nechte přibližně 1 minutu 
vychladnout. 
• Po 5 použitích v řadě nechte přístroj před opětovným použitím vychladnout na pokojovou teplotu. 
• Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru. 
• Nemanipulujte s bezpečnostními spínači! 
• Nevyjímejte lahve, pokud je přístroj v provozu. 
• Nedotýkejte se mixážních čepelí. 
 
Vybalení zařízení 
1. Vyjměte zařízení z obalu. 
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton. 
3. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. 
POZNÁMKA: 
Na zařízení může být prach nebo usazeniny z výroby. Doporučujeme, abyste zařízení vyčistili podle pokynů v části „Čištění“. 
 
Použití 
Postupujte podle pokynů a obrázků na str. 3, které Vás seznámí s rychlou přípravou koktejlů smoothie z čerstvých 
ingrediencí. 
 
Umístění 
Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. 
 
Příprava přístroje 
1. Naplňte lahev svými ingrediencemi a rukou utáhněte držák nožů (obr. A). 
2. Lahev otočte a umístěte ji s držákem nožů na základnu. Dbejte značení na přístroji (obr. B). 
POZNÁMKA: 
• Abyste předešli opaření, nepoužívejte tekutiny o teplotě vyšší než 50 ºC. 
• Obsah lahve nesmí překročit značku 600 ml. 
• Pokud jsou ingredience příliš pěnivé, lahev nepřeplňujte. Obsah lahve přiměřeně snižte. 
Elektrické zapojení 
• Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Technické 
údaje jsou uvedeny na typovém štítku. 
• Přístroj zapojujte pouze do otestované zásuvky. 
 
Obsluha 
Zapojili jste přístroj do zásuvky? Nyní stiskněte tlačítko PUSH. 
• Tlačítko můžete tisknout přerušovaně, nebo jej podržet stisknuté, dokud se ingredience nerozmixují. 
POZNÁMKA: Krátkodobý provoz 
Nepouštějte motor na déle než 30 vteřin a poté jej na 1 minutu 
vypněte. 
POZNÁMKA: Bezpečnostní spínač 
Nejsou-li držák nožů nebo lahev správně instalovány, nelze přístroj spustit. 
Konec provozu 
Je Váš koktejl smoothie správně rozmixován? 



• Pak tlačítko PUSH pusťte a odpojte přístroj od elektrické sítě. 
• Vyjměte držák nožů s lahví ze základny přístroje a lahev otočte. 
• Namísto držáku nožů nasaďte víko (obr. C). 
Tipy a recepty 
• Velké kousky ovoce si předem nakrájejte na menší kousky. 
• Rozmixování usnadníte použitím většího množství tekutin. 
• Přístroj neumí rozmixovat tvrdé ovoce a led. 
 

Sklenice Ingredience Příprava 

4 

Krémové malinové smoothie 
200 g malin 
150 g odtučněného jogurtu  
50 g cukru moučka  

Pomocí přístroje rozmixujte maliny 
s jogurtem. Vmíchejte tekutou 
šlehačku. Posypte moučkovým cukrem 
a nalijte do sklenic. Ozdobte čerstvými 
malinami. 

4 

Smoothie z manga a jahod  
1 zralé mango  
300 g jahod  
2 polévkové lžíce mangového sirupu  
2 polévkové lžíce 100% brusinkového 
sirupu  
200 ml sojového nápoje s vápníkem a 
vanilkovou příchutí 

Mango oloupejte a vypeckujte. 
Odvažte 250 g dužiny. Jahody 
důkladně omyjte a osušte. 4 jahody a 
zbylé mango odložte stranou. 
Odvážené mango a zbylé jahody 
nakrájejte na malé kousky. V přístroji 
rozmixujte ovoce, oba sirupy a sojový 
nápoj. Zbylé mango nakrájejte na malé 
kostičky, zamíchejte je nechte v 
mrazáku alespoň 2 hodiny. Nápoj 
nalijte do sklenic a ozdobte jahodami. 

4 

Smoothie z pomeranče a mrkve 
300 g mrkve 
- sůl 
4 šťavnaté pomeranče 
1 čertsvý zázvor (3 cm) 
1 špetka kajenský pepř 
2 polévkové lžíce javorového sirupu 
1 hrst koriandru 
1 limetka 
1 polévková lžíce řepkového oleje 
- čerstvě nadrcený pepř 
- plátky limetky na ozdobu 

Mrkev oškrábejte a přibližně na 30 
minut povařte v lehce osolené vodě. 
Následně mrkev osušte a nechte 
vychladnout. Vymačkejte pomeranč a 
odměřte 250 ml šťávy. Zázvor 
oškrábejte a nastrouhejte. V přístroji 
rozmixujte mrkev, pomerančovou 
šťávu, kajenský pepř a javorový sirup a 
koktejl nechte řádně vychladit. Omyjte 
koriandr, vysušte a otrhejte listy. 
Vymačkejte limetku. Rozmixujte 
koriandr, 1 až 2 polévkové lžíce 
limetkové šťávy a olej. Nalijte koktejl s 
mrkví do sklenic a přidejte špetku 
koriandru. Ochuťte solí a pepřem a 
podávejte. Případně koktejl ozdobte 
plátkem limetky. 

4 

Smoothie z jablka a kiwi 
1 ks (cca. 40 g) čerstvého zázvoru 
4 kiwi 
150 g salátové okurky 
2 jablka  
5 až 6 listů máty 
250 ml čistého jablečného džusu 
Drcený led 

Zázvor oškrábejte a nastrouhejte. Kiwi 
oloupejte a nakrájejte na kousky. 
Oloupejte okurku a jablka, která 
zbavte semínek, a nakrájejte na malé 
kousky. Mátu omyjte a osušte. 
Rozmixujte v přístroji s jablečným 
džusem. Spolu s drceným ledem 
rozlijte do 4 sklenic a ihned podávejte. 

 
Máte také recepty na polévky, míchané nápoje, shaky nebo koktejly? I ty lze pomocí tohoto přístroje snadno připravit. 
 

Čištění 
VÝSTRAHA: 
• Před čištěním vždy vypojte přístroj z elektrické zásuvky! 
• Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody kvůli čištění.Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo 
vzniku požáru. 
• Ostří čepelí držáku nožů jsou velmi ostrá. Hrozí nebezpečí poranění! 
 
 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 



• Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky. 
• Jednotlivé části nelze mýt v myčce nádobí. 
Víko, lahev, držák nožů 
• Tyto části ručně umyjte ve dřezu s horkou vodou. 
• Před opětovnou instalací jednotlivé síly důkladně vysušte. 
Kryt 
• K čištění vnějších částí přístroje používejte pouze vlhkou 
látku. 
 
Odstraňování závad 
Přístroj nefunguje. 
Opatření: 
Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě. 
Další možné příčiny: 
Jednotka motoru je opatřena bezpečnostním spínačem. Ten brání úmyslnému spuštění motoru. 
Opatření: 
Zkontrolujte, zda jsou držák nožů a lahev správně nasazeny. 
 
Technické údaje 
Model: …………………………………………………………………………………..SM 3593 
Zdroj napájení: ……………………………………………………………….....220 - 240 V~ 50 Hz 
Příkon: …………………………………………………………………………………..250 W 
Ochranná třída: ………………………………………………………………..…..II 
Kapacita: max. ……………………………………………………………………..600 ml 
Čistá hmotnost: …………………………………………………………………..cca. 1,025 kg 
Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. 
 
Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická 
kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 
Likvidace 
Význam symbolu “odpadkového koše” 
Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Vraťte, prosím, jakýkoliv 
elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit 
negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám 
opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze 
získat na místním úřadě 


