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CZTYČOVÝ MIXER
HB-105SDS

návod k použití
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Před prvním použi-
tím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

Technické parametry výrobku
Napětí: AC 220-240 V 
Frekvence: 50-60 Hz
Výkon: 800 W

Obecné informace

Popis částí:
A. Tlačítko pro rychlost nastavenou regulací (K)
B. Tlačítko pro maximální rychlost (TURBO)
C. Motorová část
D. Tyč mixéru
E. Spojovací část šlehače
F. Šlehač
G. Spojovací část sekáčku
H. Nože sekáčku
I. Miska sekáčku
J. Mixovací nádobka
K. Regulace otáček

Důležitá upozornění:
Nikdy neponořujte motorovou část mixéru do vody, ani do jiné kapaliny a neomývejte ji pod 
tekoucí vodou. Pro vyčištění této části používejte vždy pouze vlhký hadřík a po očištění otřete 
do sucha.

Varování
Zkontrolujte, jestli hodnota napětí zobrazená na výrobku odpovídá místním hodnotám napětí.
Výrobek nepoužívejte, jsou-li přívodní kabel, zástrčka nebo jiné součásti poškozeny.
Je-li přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servisní technik 
nebo jiná kvalifikovaná osoba.
Nenechávejte výrobek v provozu bez dozoru.
Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi, ani osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí. Děti nesmě-
jí výrobek používat.
Nikdy se nedotýkejte nožů, je-li přístroj zapojený do elektrického obvodu. Při jejich čištění 
dbejte zvýšené pozornosti. Nože jsou velmi ostré!
Pokud se mixér zasekne, vyndejte ho za zásuvky předtím, než začnete odstraňovat kousky 
jídla, které se v mixéru zasekly.
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Pozor
Před výměnou nástavce a příslušenství výrobek vypněte a vypojte ze zásuvky.
Při jakémkoliv zacházení s ostrými noži, při vyprazdňování nádobky, či při čištění dbejte zvýše-
né opatrnosti.
Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.
Mixér nepřetěžujte tím, že do něj dáte velké množství jídla a nepoužívejte jej nepřetržitě déle 
než 45 vteřin.

Pokyny před použitím
Před použitím pečlivě omyjte všechny součásti, které přijdou do kontaktu s jídlem.
Teplé pokrmy nechte nejprve vychladnout (alespoň na 60˚C).
Ingredience větších rozměrů nejprve nakrájejte na menší kousky (max. 2 cm).
Před zapojením mixéru do zásuvky jej nejdříve řádně sestavte.

Použití výrobku
a) Ruční mixér
Ruční mixér je vhodný pro: mixování tekutin (mléčné výrobky, omáčky, ovocné šťávy, míchané 
nápoje a šejky), jemných potravin, či vařených jídel (dětská strava).
1. Připevněte tyč mixéru k motorové jednotce, uslyšíte cvaknutí.
2. Úplně ponořte nože mixéru do jídla.
3. Stiskem tlačítka A nebo B spustíte spotřebič.
4. Pohybujte mixérem pomalu nahoru, dolů a v kruzích.
b) Sekáček
Sekáček je vhodný pro sekání ořechů, masa, cibule, tvrdého sýra, vařených vajec, česneku, 
bylinek, tvrdého chleba apod.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s noži, především při vyprazdňování nádobky sekáč-
ku, při odstraňování řezné části sekáčku a při mytí.
1. Vložte řeznou část do nádobky sekáčku.
2. Do nádobky vložte ingredience.
3. Na nádobku nasaďte spojovací část. 
4. Na nádobku upevněte jednotku motoru.
5. Stiskem tlačítka spustíte spotřebič.
c) Šlehač
Šlehač je vhodný pro šlehání smetany, vaječných bílků a přípravu dezertů.
1. Připojte šlehač ke spojovací části.
2. Připevněte spojovací část na motorovou část.
3.  Do nádoby vložte ingredience. Pro lepší výsledky použijte velkou hlubokou nádobu.
4.  Šlehač ponořte do ingrediencí. Abyste se vyhnuli vystříknutí ingrediencí z nádoby, použijte 

nejprve nižší rychlost.

Čištění a údržba
Ihned po použití umyjte mixér, všechny jeho součásti i příslušenství.
1. Před čištěním vypojte výrobek ze zásuvky.
2. Motor od nástavců oddělíte otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Motor neponořujte do vody, omyjte ho vlhkým hadrem.
4. Do myčky jsou vhodné pouze části F, H, I a J (šlehací metla, nože sekáčku, miska sekáčku  
     a mixovací nádobka). Ostatní části je zakázáno mýt v myčce na nádobí. Otřete je pouze  
     vlhkým hadříkem.
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5. Po umytí nechte jednotlivé části oschnout a pečlivě je uschovejte pro další použití. 

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuj
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např.čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení. )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným 

použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem 

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru 
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


