KULT X
Multifunkční mixér
Multifunkčný mixér
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Uzávěr s odměrnou stupnicí
Víko
Velká mixovací nádoba, 1200 ml
Chránič rukojeti
Uzávěr s křížovým nožem
Jednotka pohonu
Tlačítko impulsní funkce
Vypínač
Tlačítko MIN/MAX
2 uzávěry na pití
Mixovací nádoba, 700 ml
Mixovací nádoba, 500 ml
Uzávěr s plochým nožem
Mixovací nádoba, 300 ml
Uzávěr

3

Návod k použití

Důležité bezpečnostní informace
▪ Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby
bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod
dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání
zařízení a uvědomují si možná rizika.
▪ Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a napájecí
kabel musíte skladovat a používat mimo dosah dětí.
▪ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
▪ Děti ho nesmí čistit ani ošetřovat bez dozoru.
▪ V následujících situacích vždy vypněte spotřebič a odpojte
ho ze zásuvky, než budete pokračovat:
⋅⋅ v případě poruchy;
⋅⋅ pokud se čepele zaseknou;
⋅⋅ při smontování a rozmontování;
⋅⋅ při výměně dílů nebo příslušenství;
⋅⋅ při čištění;
⋅⋅ když je spotřebič bez dozoru.
▪ Zařízení musí být odpojeno od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky vždy, když není přítomen dohled nebo při
poruše při provozu, před skládáním, rozkládáním nebo čištěním.
▪ Dávejte pozor na ostré čepele (nebezpečí poranění!) při
plnění/vyprazdňování nádoby nebo při čištění.
▪ Je-li napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí jej
vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví.
▪ Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech
a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
⋅⋅ kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích
a jiných pracovištích;
⋅⋅ chalupy;
⋅⋅ hotely, motely a další prostory pro bydlení;
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cz
⋅⋅ ubytovny typu „bed and breakfast“.
▪ Při nalévání horkých kapalin buďte opatrní, mohly by ze
spotřebiče vystříknout ve formě náhlého proudu páry.
▪ Vždy používejte tento spotřebič v souladu s těmito pokyny.
Nesprávné použití může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo jiná rizika.

Před zahájením používání
Mixér může být používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uveden v tomto návodu
k použití. Proto si návod k použití pečlivě prostudujte, než začnete spotřebič používat.
Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění i péči o zařízení. Za poškození vzniklá
nerespektováním těchto instrukcí neneseme zodpovědnost. Návod k obsluze uložte
na bezpečném místě a předejte ho dalšímu uživateli spolu se zařízením. Na jeho konci
najdete rovněž informace k záruce. Zařízení není určeno ke komerčnímu použití, ale jen
k přípravě pokrmů v množství běžném pro normální domácnost.
Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje
Napájecí napětí:
Spotřeba:
Třída ochrany:

220–240 V ~ 50-60 Hz
900 W
II

Bezpečnostní pokyny
▪ Zařízení připojte pouze ke správně instalované a řádně uzemněné zásuvce. Kabel
a zástrčka musí být suché.
▪ Nenechte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany, nenechte jej
viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotami.
▪ Nepokládejte zařízení na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky a podobně, a nepracujte s ním poblíž otevřeného ohně.
▪ Nevytahujte zástrčku za přívodní kabel a nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama.
▪ Nezapínejte zařízení, když je mixovací nádoba prázdná.
▪ Mixovací nádobu vždy používejte se zavřeným víkem.
▪ Nevkládejte žádné předměty do mixovací nádoby, když motor běží.
▪ Nesahejte do nádoby, dokud neodpojíte spotřebič ze sítě.
▪ Než odeberete mixovací nádobu ze spotřebiče, vždy počkejte, až se nože úplně
zastaví, vypněte spotřebič nebo jej odpojte ze sítě.
▪ Nikdy nepoužívejte mixovací nádoby ke zpracování alkoholu nebo horkých potravin nebo kapalin obsahujících oxid uhličitý; mohlo by to způsobit požár nebo příliš
vysoký tlak.
▪ Poznámka: V mixovací nádobě je možné zpracovávat pouze potraviny s maximální
teplotou 60 °C. V takovém případě nenaplňujete nádobu více než do poloviny a při
mixování rukou pevně přidržujte víko na nádobě.
▪ Čepele jsou velmi ostré. Uzávěr s mixovacím nožem vždy držte za jeho základnu.
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▪ Nikdy se nedotýkejte řezacích čepelí. Nikdy se nepokoušejte ostřit čepele, rozmontovat je nebo demontovat ze základny.
▪ Nepoužívejte zařízení anebo okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
⋅⋅ jsou-li zařízení nebo přívodní kabel poškozeny;
⋅⋅ máte-li podezření na závadu po pádu nebo z podobného důvodu.
V takových případech zašlete zařízení do opravy.
▪ Neponořujte jednotku pohonu do vody.
▪ Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním nebo
neodbornými opravami. Takové případy nejsou ani kryty zárukou.
▪ Nesprávné použití může mít za následek zranění.
▪ Zařízení není určeno ke komerčnímu použití.
▪ Vždy používejte originální díly a příslušenství VMF. Použití neoriginálního příslušenství bude mít za následek neplatnost záruky.
▪ Při používání suchých anebo tvrdých příměsí se mixovací nádoba může poškrábat
a zmatnět. Nemá to žádný vliv na funkce mixéru, nijak to neohrožuje bezpečnost
připravovaných pokrmů a ani to není příznakem závady.

Použití
Toto zařízení je vhodné pro mixování a sekání potravin, jako je ovoce, zelenina a ořechy,
a také k přípravě džusů, smoothie a koktejlů.
Po mixování/míchání můžete 700ml a 500ml mixovací nádoby použít jako lahve, když
vyměníte uzávěr s mixovacím nožem za uzávěr na pití. Menší 300ml nádoba je vhodná pro
mletí a sekání tvrdších složek, jako jsou například kávová zrna, ořechy a obiloviny. Veškeré
nádoby a uzávěry s mixovacím nožem můžete vzájemně kombinovat podle potřeby.

Začínáme
Před použitím očistěte zařízení podle popisu v kapitole nazvané „Čištění a péče“.

Použití mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)
1. Nařežte požadované přísady na malé kousky a vložte je do mixovací nádoby (11
nebo 12). Všimněte si značky MAX na každé nádobě. Vždy přidejte alespoň 100 ml
kapaliny (tj. vody, džusu nebo mléka), abyste dosáhli homogenní směsi.
2. Tip: Lehké složky by vždy měly spočívat na mixovacím noži. A protože se nádobka
po uzavření otáčí vzhůru nohama, doporučujeme, abyste lehké přísady přidali jako
poslední.
3. Nyní na mixovací nádobu našroubujte uzávěr s mixovacím nožem (5), a to jeho
otáčením po směru hodinových ručiček. Ověřte, že je uzávěr s mixovacím nožem
řádně utažen na mixovací nádobě a že dokonale těsní.
4. Postavte mixovací nádobu pro příslušné prohlubně v jednotce pohonu (6) a otočte
jí po směru hodinových ručiček, aby se zajistila na správném místě.
5. Varování: Spotřebič funguje pouze tehdy, když je mixovací nádoba správně nasazena. Bezpečnostní pojistka brání provozu bez nasazené mixovací nádoby.
6. Nyní zapojte zástrčku spotřebiče do zásuvky.
7. Stisknutím vypínače (8) zapněte spotřebič. Kroužek z LED diod se rozsvítí.
8. Vyberte požadované otáčky: Pokud podržíte stisknuté tlačítko impulsní funkce
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(7), spotřebič poběží na nejvyšší otáčky, dokud tlačítko neuvolníte. Tato funkce je
obzvláště vhodná pro promíchání vrstev přísad nebo pro sekání ledu. Tlačítko MIN/
MAX (9) poskytuje výběr ze dvou možností otáček. Pokud stisknete tlačítko jednou,
poběží spotřebič na nízké otáčky. Pokud ho stisknete znovu, otáčky se zvýší na
maximální. Spotřebič zastavíte opětovným stisknutím tlačítka MIN/MAX. Při obou
možnostech otáček spotřebič poběží maximálně 60 sekund, než bude mixování
automaticky zastaveno. Mixování můžete opakovat, ale nejdříve byste měli nechat
zařízení asi minutu vychladnout.
9. Spotřebič vypněte stisknutím vypínače. Kroužek z LED diod zhasne.
10. Poznámka: Proces mixování také můžete kdykoliv zastavit stisknutím vypínače.
11. Odpojte spotřebič ze sítě, než sundáte mixovací nádobu z jednotky pohonu jejím
otočením proti směru hodinových ručiček.
12. Otočte mixovací nádobu vzhůru nohama tak, aby uzávěr s mixovacím nožem směřoval nahoru.
13. Otočte uzávěr s mixovacím nožem proti směru hodinových ručiček a sejměte ho.
14. Pozor! Nikdy nepokládejte uzávěr s mixovacím nožem tak, aby čepele směřovaly
dolů. Mohlo by to způsobit poškození čepelí a poškrábání povrchu.
15. Nyní můžete vylít hotové smoothie, džus nebo koktejl. Popřípadě můžete použít
mixovací nádobu jako láhev. Pro tento účel na ni můžete našroubovat uzávěr na
pití (10).

Použití 300ml mixovací nádoby
Malá mixovací nádoba je obzvláště vhodná pro suché přísady, které můžete posekat
plochým nebo křížovým nožem. Doporučujeme při tom vždy používat impulsní funkci,
protože tak můžete dobře regulovat trvání a intenzitu procesu sekání. Spotřebič by
však neměl souvisle běžet více než 30 sekund. Proces pak můžete opakovat asi po
minutové přestávce.
Naplňte a uzavřete mixovací nádobu, jak je popsáno v části nazvané „Použití mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)“. Jakmile budou přísady úspěšně nasekány, sejměte
mixovací nádobu z jednotky pohonu a odšroubujte uzávěr s mixovacím nožem.
Součástí dodávky je také uzávěr (15) pro případné skladování připravených přísad.

Použití velké mixovací nádoby (1200 ml)
1. Sejměte víko (2) z velké mixovací nádoby a postavte ji dnem vzhůru. Pak nasaďte
požadovaný uzávěr s mixovacím nožem na základnu nádoby, a to jeho otočením po
směru hodinových ručiček. Doporučujeme použít křížový nůž (5). Ověřte, že uzávěr
s mixovacím nožem je řádně utažen na nádobě a že dokonale těsní.
2. Otočte nádobu zpátky do normální polohy a naplňte ji požadovanými přísadami,
které jste před tím nakrájeli na malé kousky. Neplňte výše než po značku MAX.
Vždy přidejte alespoň 100 ml kapaliny (tj. vody, džusu nebo mléka), abyste dosáhli
homogenní směsi.
3. Tip: Nejdříve dávejte lehké přísady a kapalinu.
4. Nasaďte víko na nádobu. Zkontrolujte, že víko pevně sedí a že uzávěr (1) je správně
vložen. Plnicí otvor můžete použít k přidávání dalších přísad v průběhu mixování.
Varování! Pohybující se nůž může způsobit vystříknutí!
5. Nyní postupujte podle pokynů č. 3-8, jak jsou uvedeny v části nazvané „Použití
mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)“.
6. Sejměte víko z nádoby, abyste mohli vylít čerstvě připravené smoothie nebo koktejl.

7

Svinutí kabelu
Chcete-li smotat napájecí kabel, můžete použít dodávaný suchý zip.
▪ Nikdy nepřekračujte maximální množství viditelně označená na nádobách.
▪ V případě nouze můžete stisknutí vypínače okamžitě přerušit proces mixování.

Velká nádoba

Mixovací nádoba,
700 ml

Mixovací nádoba,
500 ml

Mixovací nádoba,
300 ml

Mixovací nádoba,
300 ml
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Doporučené množství

Doporučené
funkční tlačítko

Mixování a míchání:
ovoce, zelenina a tekutina
na smoothie a koktejly

Vložte tvrdé přísady, minimálně
100 ml kapaliny a podle potřeby
kostky ledu až po značku
1000 ml.

Nastavení otáček 1
nebo 2
(MIN/MAX)

Výroba pyré: ovoce
a zelenina pro ovesnou
kaši, dřeně a pyré

Vložte měkké (uvařené) přísady
a minimálně 100 ml kapaliny až
po značku 1000 ml.

Nastavení otáček 1
nebo 2
(MIN/MAX)

Mixování a míchání:
ovoce, zelenina a tekutina
na smoothie a koktejly

Nastavení otáček 1
Vložte tvrdé přísady, minimálně
100 ml kapaliny a podle potřeby nebo 2
kostky ledu až po značku 600 ml. (MIN/MAX)

Drcený led: Kostky ledu

Naplňte nádobu po značku
200 ml (maximálně).

Mixování a míchání:
ovoce, zelenina a tekutina
na smoothie a koktejly

Nastavení otáček 1
Vložte tvrdé přísady, minimálně
100 ml kapaliny a podle potřeby nebo 2
kostky ledu až po značku 400 ml. (MIN/MAX)

Drcený led: Kostky ledu

Naplňte nádobu po značku
200 ml (maximálně).

Impulsní funkce
(několik krátkých
impulsů, jeden za
druhým)

Mletí: např. kávová zrna,
pepř, obilí a rýže

Naplňte nádobu do poloviny.

Impulsní funkce
(podržte stisknuté
max. 20 sekund)

Mletí na prášek: např.
sušená zelenina / koření
pro vytvoření prášku (jako
je chilli, bylinková sůl)

Naplňte nádobu do poloviny.

Impulsní funkce

Šlehání: smetana

Naplňte nádobu do poloviny.

Impulsní funkce
nebo nastavení
otáček 2 (MIN/MAX)

Řezání / sekání: např.
bylinky, ořechy, sýry
a čokoláda

Naplňte nádobu do poloviny.

Impulsní funkce
(podržte stisknuté
max. 15 sekund)

Impulsní funkce
(několik krátkých
impulsů, jeden za
druhým)

Legenda:

1x

nastavení minimálních otáček

2x

nastavení maximálních otáček

3x

zastavení

Čištění a péče
Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy neponořujte jednotku pohonu do vody,
pouze ji otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Při
čištění uzávěru s mixovacím nožem buďte opatrní, abyste se nezranili o ostré čepele.
Pro snadnější mytí můžete všechny mixovací nádoby a uzávěry i uzávěry s mixovacím
nožem mýt v myčce.
Silikonová těsnění uzávěrů na pití můžete vytáhnout a vyčistit. Před opětovným
smontováním však zkontrolujte, zda je těsnění správně vloženo. V opačném případě by
mixovací nádoba nemusela dobře těsnit.
Poznámka: Podle potřeby můžete vyčistit vnitřek rukojeti nádoby. K tomu musíte
odstranit chránič rukojeti (4), a to zatažením za jazýček směrem dolů (viz obrázek). Po
vyčištění rukojeť osušte a nasaďte chránič zpět na rukojeť, až uslyšíte cvaknutí.
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Lze mýt v myčce

Uzávěr (1)
Víko (2)
Mixovací nádoba (3,
11,12,14)
Chránič rukojeti (4)
Uzávěr s mixovacím
nožem (5+14)
Jednotka pohonu (6)
Uzávěry na pití (10)
Uzávěr (15)
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Lze mýt pod
tekoucí vodou

Otřít vlhkým
hadříkem

sk
Zostavenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Uzáver s odmernou stupnicou
Veko
Veľká mixovacia nádoba, 1200ml
Chránič rukoväti
Uzáver s krížovým nožom
Jednotka pohonu
Tlačidlo impulzovej funkcie
Vypínač
Tlačidlo MIN/MAX
2 uzávery na pitie
Mixovacia nádoba, 700ml
Mixovacia nádoba, 500ml
Uzáver s plochým nožom
Mixovacia nádoba, 300ml
Uzáver
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Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné informácie
▪ Toto zariadenie môžu používať osoby s obmedzenými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné
používanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.
▪ Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a napájací kábel musíte skladovať a používať mimo dosahu detí.
▪ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
▪ Deti ho nesmú čistiť ani ošetrovať bez dozoru.
▪ V nasledujúcich situáciách vždy vypnite spotrebič a odpojte
ho od zásuvky pred tým, ako budete pokračovať:
⋅⋅ v prípade poruchy,
⋅⋅ ak sa čepele zaseknú,
⋅⋅ pri zmontovaní a rozmontovaní,
⋅⋅ pri výmene dielov alebo príslušenstva,
⋅⋅ pri čistení,
⋅⋅ keď je spotrebič bez dozoru.
▪ Zariadenie je nutné odpojiť od napájania vytiahnutím
zástrčky zo zásuvky vždy, keď nie je prítomný dohľad
alebo pri poruche pri prevádzke, pred skladaním, rozkladaním alebo čistením.
▪ Dávajte pozor na ostré čepele (nebezpečenstvo poranenia!) pri plnení/vyprázdňovaní nádoby alebo pri čistení.
▪ Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia.
▪ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach
a okrem iného taktiež v priestoroch, ako sú:
⋅⋅ kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
⋅⋅ chalupy;
⋅⋅ hotely, motely a ďalšie priestory na bývanie;
12

sk
⋅⋅ ubytovne typu „bed and breakfast“.
▪ Pri nalievaní horúcich kvapalín buďte opatrní, mohli by
zo spotrebiča vystrieknuť vo forme náhleho prúdu pary.
▪ Vždy používajte tento spotrebič v súlade s týmito
pokynmi. Nesprávne použitie môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo iné riziká.

Pred začiatkom používania
Mixér sa môže používať iba na zamýšľaný účel, aký je uvedený v tomto návode na
použitie. Preto si návod na použitie pozorne preštudujte skôr, ako začnete spotrebič
používať. Súčasťou návodu sú pokyny na použitie, čistenie aj ošetrovanie zariadenia.
Za poškodenia vzniknuté nerešpektovaním týchto inštrukcií nenesieme zodpovednosť.
Návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi spolu so zariadením. Na jeho konci nájdete taktiež informácie k záruke. Zariadenie
nie je určené na komerčné použitie, ale len na prípravu pokrmov v množstve bežnom
pre normálnu domácnosť.
Počas používania dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje
Napájacie napätie:
Spotreba:
Trieda ochrany:

220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
900 W
II

Bezpečnostné pokyny
▪ Zariadenie pripojte len k správne inštalovanej a riadne uzemnenej zásuvke. Kábel
a zástrčka musia byť suché.
▪ Nenechajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany, nenechajte
ho visieť a chráňte jej ho pred teplom a mastnotami.
▪ Neklaďte zariadenie na horúce povrchy, ako sú horúce platničky a podobne,
a nepracujte s ním v blízkosti otvoreného ohňa.
▪ Nevyťahujte zástrčku za prívodný kábel a nechytajte zástrčku vlhkými rukami.
▪ Nezapínajte zariadenie, keď je mixovacia nádoba prázdna.
▪ Mixovaciu nádobu vždy používajte so zavretým vekom.
▪ Nevkladajte žiadne predmety do mixovacej nádoby, keď motor beží.
▪ Nesiahajte do nádoby, pokým neodpojíte spotrebič od siete.
▪ Pred odobratím mixovacej nádoby zo spotrebiča vždy počkajte, až sa nože úplne
zastavia, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od siete.
▪ Nikdy nepoužívajte mixovacie nádoby na spracovanie alkoholu alebo horúcich
potravín alebo kvapalín obsahujúcich oxid uhličitý; mohlo by to spôsobiť požiar
alebo príliš vysoký tlak.
▪ Poznámka: V mixovacej nádobe je možné spracovávať iba potraviny s maximálnou
teplotou 60 °C. V takom prípade nenapĺňajte nádobu viac než do polovice a pri
mixovaní rukou pevne pridržujte veko na nádobe.
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▪ Čepele sú veľmi ostré. Uzáver s mixovacím nožom vždy držte za jeho základňu.
▪ Nikdy sa nedotýkajte rezacích čepelí. Nikdy sa nepokúšajte ostriť čepele, rozmontovať ich alebo demontovať zo základne.
▪ Nepoužívajte zariadenie alebo okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
⋅⋅ ak sú zariadenia alebo prívodný kábel poškodené;
⋅⋅ ak máte podozrenie na poškodenie po páde alebo z podobného dôvodu.
V takých prípadoch zašlite spotrebič na opravu.
▪ Neponárajte jednotku pohonu do vody.
▪ Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním
alebo neodbornými opravami. Také prípady nie sú ani kryté zárukou.
▪ Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie.
▪ Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
▪ Vždy používajte originálne diely a príslušenstvo VMF. Použitie neoriginálneho príslušenstva bude mať za následok neplatnosť záruky.
▪ Pri používaní suchých alebo tvrdých prímesí sa mixovacia nádoba môže poškrabať
a zmatnieť. Nemá to žiadny vplyv na funkcie mixéra, nijak to neohrozuje bezpečnosť pripravovaných pokrmov a ani to nie je príznakom poruchy.

Použitie
Toto zariadenie je vhodné na mixovanie a sekanie potravín, ako je ovocie, zelenina
a orechy, a taktiež na prípravu džúsov, smoothie a kokteilov.
Po mixovaní/miešaní môžete 700ml a 500ml mixovacie nádoby použiť ako fľaše, keď
vymeníte uzáver s mixovacím nožom za uzáver na pitie. Menšia 300ml nádoba je vhodná
namletie a sekanie tvrdších zložiek, ako sú napríklad kávové zrná, orechy a obilniny. Všetky
nádoby a uzávery s mixovacím nožom môžete vzájomne kombinovať podľa potreby.

Začíname
Pred použitím očistite zariadenie podľa popisu v kapitole nazvanej „Čistenie a ošetrovanie“.

Použitie mixovacích nádob (500ml a 700ml)
1. Narežte požadované prísady na malé kúsky a vložte ich do mixovacej nádoby (11
alebo 12). Všimnite si značku MAX na každej nádobe. Vždy pridajte aspoň 100ml
kvapaliny (t. j. vody, džúsu alebomlieka), aby ste dosiahli homogénnu zmes.
Tip: Ľahké zložky by vždy mali spočívať na mixovacom noži. A keďže sa nádobka
po uzavretí otáča hore nohami, odporúčame, aby ste ľahké prísady pridali ako
posledné.
2. Teraz na mixovaciu nádobu naskrutkujte uzáver s mixovacím nožom (5), a to jeho
otáčaním v smere hodinových ručičiek. Overte, že je uzáver s mixovacím nožom
riadne dotiahnutý na mixovacej nádobe a že dokonale tesní.
3. Postavte mixovaciu nádobu do príslušnej priehlbne v jednotke pohonu (6)
a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na správnom mieste.
Varovanie: Spotrebič funguje iba vtedy, keď je mixovacia nádoba správne nasadená. Bezpečnostná poistka bráni prevádzke bez nasadenej mixovacej nádoby.
4. Teraz zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky.
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5. Stlačením vypínača (8) zapnite spotrebič. Krúžok z LED diód sa rozsvieti.
6. Vyberte požadované otáčky: Ak podržíte stlačené tlačidlo impulzovej funkcie (7),
spotrebič pobeží na najvyššie otáčky, pokým tlačidlo neuvoľníte. Táto funkcia je
obzvlášť vhodná na premiešanie vrstiev prísad alebo na sekanie ľadu. Tlačidlo MIN/MAX
(9) poskytuje výber z dvoch možností otáčok. Ak stlačíte tlačidlo raz, pobeží spotrebič
na nízke otáčky. Ak ho stlačíte znovu, otáčky sa zvýšia na maximálne. Spotrebič zastavíte opätovným stlačením tlačidla MIN/MAX. Pri oboch možnostiach otáčok spotrebič
pobeží maximálne 60 sekúnd – potom sa mixovanie automaticky zastaví. Mixovanie
môžete opakovať, ale najskôr by ste mali nechať zariadenie asi minútu vychladnúť.
7. Spotrebič vypnite stlačením vypínača. Krúžok z LED diód zhasne.
Poznámka: Proces mixovania môžete kedykoľvek zastaviť taktiež stlačením vypínača.
8. Skôr ako zložíte mixovaciu nádobu z jednotky pohonu jej otočením proti smeru
hodinových ručičiek, odpojte spotrebič od siete.
9. Otočte mixovaciu nádobu hore nohami tak, aby uzáver s mixovacím nožom smeroval nahor.
10. Otočte uzáver s mixovacím nožom proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
Pozor! Nikdy neklaďte uzáver s mixovacím nožom tak, aby čepele smerovali nadol.
Mohlo by to spôsobiť poškodenie čepelí a poškrabanie povrchu.
11. Teraz môžete vyliať hotové smoothie, džús alebo kokteil. Poprípade môžete použiť
mixovaciu nádobu ako fľašu. Na tento účel môžete na ňu naskrutkovať uzáver na
pitie (10).

Použitie 300ml mixovacej nádoby
Malá mixovacia nádoba je obzvlášť vhodná na suché prísady, ktoré môžete posekať
plochým alebo krížovým nožom. Odporúčame pri tom vždy používať impulzovú funkciu, pretože tak môžete dobre regulovať trvanie a intenzitu procesu sekania. Spotrebič
by však nemal súvisle bežať viac než 30 sekúnd. Proces potom môžete opakovať asi po
minútovej prestávke.
Naplňte a uzatvorte mixovaciu nádobu, ako je popísané v časti nazvanej „Použitie
mixovacích nádob (500ml a 700ml)“. Hneď ako budú prísady úspešne nasekané,
odstráňte mixovaciu nádobu z jednotky pohonu a odskrutkujte uzáver s mixovacím
nožom.
Súčasťou dodávky je taktiež uzáver (15) pre prípadné skladovanie pripravených prísad.

Použitie veľkej mixovacej nádoby (1200ml)
1. Odstráňte veko (2) z veľkej mixovacej nádoby a postavte ju dnom nahor. Potom
nasaďte požadovaný uzáver s mixovacím nožom na základňu nádoby, a to jeho
otočením v smere hodinových ručičiek. Odporúčame použiť krížový nôž (5). Overte,
že uzáver s mixovacím nožom je riadne dotiahnutý na nádobe a že dokonale tesní.
2. Otočte nádobu späť do normálnej polohy a naplňte ju požadovanými prísadami,
ktoré ste pred tým nakrájali na malé kúsky. Neplňte vyššie než po značku MAX.
Vždy pridajte aspoň 100ml kvapaliny (t. j. vody, džúsu alebomlieka), aby ste dosiahli
homogénnu zmes.
Tip: Najskôr dávajte ľahké prísady a kvapalinu.
3. Nasaďte veko na nádobu. Skontrolujte, že veko pevne sedí a že uzáver (1) je správne
vložený. Plniaci otvor môžete použiť na pridávanie ďalších prísad v priebehu mixovania. Varovanie! Pohybujúci sa nôž môže spôsobiť vystrieknutie!
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4. Teraz postupujte podľa pokynov č. 3 – 8, ako sú uvedené v časti nazvanej „Použitie
mixovacích nádob (500ml a 700ml)“.
5. Odstráňte veko z nádoby, aby ste mohli vyliať čerstvo pripravené smoothie alebo
kokteil.

Čo

Veľká nádoba

Nastavenie otáčok 1
alebo 2
(MIN/MAX)

Vložte mäkké (uvarené) prísady
a minimálne 100ml kvapaliny až
po značku 1000ml.

Nastavenie otáčok 1
alebo 2
(MIN/MAX)

Vložte tvrdé prísady, minimálne
Mixovanie a miešanie:
ovocie, zelenina a tekutina 100ml kvapaliny a podľa potreby
kocky ľadu až po značku 600ml.
na smoothie a kokteily

Nastavenie otáčok 1
alebo 2
(MIN/MAX)

Drvený ľad: Kocky ľadu

Mixovacia nádoba,
500ml

Mixovacia nádoba,
300ml

Mixovacia nádoba,
300ml
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Odporúčané
funkčné tlačidlo

Vložte tvrdé prísady, minimálne
Mixovanie a miešanie:
100ml kvapaliny a podľa potreby
ovocie, zelenina a tekutina
kocky ľadu až po značku
na smoothie a kokteily
1000ml.
Výroba pyré: ovocie
a zelenina pre ovsenú
kašu, drene a pyré

Mixovacia nádoba,
700ml

Odporúčané množstvo

Naplňte nádobu po značku
200ml (maximálne).

Vložte tvrdé prísady, minimálne
Mixovanie a miešanie:
ovocie, zelenina a tekutina 100ml kvapaliny a podľa potreby
kocky ľadu až po značku 400ml.
na smoothie a kokteily

Impulzová funkcia
(niekoľko krátkych
impulzov, jeden za
druhým)
Nastavenie otáčok 1
alebo 2
(MIN/MAX)

Drvený ľad: Kocky ľadu

Naplňte nádobu po značku
200ml (maximálne).

Impulzová funkcia
(niekoľko krátkych
impulzov, jeden za
druhým)

Mletie: napr. kávové zrná,
čierne korenie, obilie
a ryža

Naplňte nádobu do polovice.

Impulzová funkcia
(podržte stlačené
max. 20 sekúnd)

Mletie na prášok: napr.
sušená zelenina / korenie
na vytvorenie prášku (ako
je čili, bylinková soľ)

Naplňte nádobu do polovice.

Impulzová funkcia

Šľahanie: smotana

Naplňte nádobu do polovice.

Impulzová funkcia
alebo nastavenie
otáčok 2 (MIN/MAX)

Rezanie/sekanie: napr.
bylinky, orechy, syry
a čokoláda

Naplňte nádobu do polovice.

Impulzová funkcia
(podržte stlačené
max. 15 sekúnd)
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Zvinutie kábla
Ak chcete zmotať napájací kábel, môžete použiť dodávaný suchý zips.
▪ Nikdy neprekračujte maximálne množstvá viditeľne označené na nádobách.
▪ V prípade núdze môžete stlačením vypínača okamžite prerušiť proces mixovania.
Legenda:

1×

nastavenie minimálnych otáčok

2×

nastavenie maximálnych otáčok

3×

zastavenie

Čistenie a ošetrovanie
Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neponárajte jednotku pohonu do vody,
iba ju utrite vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Pri
čistení uzáveru s mixovacím nožom buďte opatrní, aby ste sa nezranili o ostré čepele.
Aby umývanie bolo jednoduchšie, môžete všetky mixovacie nádoby a uzávery aj uzávery s mixovacím nožom umývať v umývačke.
Silikónové tesnenia uzáverov na pitie môžete vytiahnuť a vyčistiť. Pred opätovným
zmontovaním však skontrolujte, či je tesnenie správne vložené. V opačnom prípade by
mixovacia nádoba nemusela dobre tesniť.
Poznámka: Podľa potreby môžete vyčistiť vnútrajšok rukoväti nádoby. Na to musíte
odstrániť chránič rukoväti (4), a to zatiahnutím za jazýček smerom nadol (pozrite
obrázok). Po vyčistení rukoväť osušte a nasaďte chránič späť na rukoväť, až budete
počuť cvaknutie.
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Je možné umývať umývačke
Uzáver (1)
Veko (2)
Mixovacia nádoba (3,
11,12,14)
Chránič rukoväti (4)
Uzáver s mixovacím
nožom (5+14)
Jednotka pohonu (6)
Uzávery na pitie (10)
Uzáver (15)

18

Je možné umývať pod tečúcou
vodou

Utrieť vlhkou
handrou

Toto zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2009/125/EU.
Shoda podle EN60335, bod 11 byla ověřena pomocí následujícího receptu: 300 g mrkve
+ 400 g vody
Provoz: 1 minuta zapnuto, 1 minuta vypnuto
Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti zlikvidován jako běžný domácí odpad,
ale musí být předán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace
a další způsoby využití starých zařízení jsou důležitým příspěvkem k ochraně našeho
životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních
správních úřadů.
Dokument podléhá změnám.

Toto zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES
a 2009/125/ES.
Zhoda podľa normy EN60335, bodu 11 bola overená pomocou nasledujúceho receptu:
300 g mrkvy + 400 g vody
Prevádzka: 1 minúta zapnuté, 1 minúta vypnuté
Tento výrobok nesmie byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný ako bežný domáci
odpad, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označení. Opätovné použitie, recyklácia a ďalšie spôsoby využitia starých zariadení sú dôležitým príspevkom
k ochrane nášho životného prostredia. O vhodnom zbernom mieste sa informujte
na miestnych úradoch.
Dokument podlieha zmenám.
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