
CZ,   RUČNÍ MIXER BT575

POPIS

1. Přístroj.
2. Tlačítko Turbo
3. Tlačítko pro výjmutí metel.
4. Výběr rychlosti.
5. Otvor pro vložení tyčového mixovacího nástavce.
6. Tyčový nástavec.
7. Otvory pro vložení michacího a hnětacího příslušenství.
8. Míchací metly.
9. Hnětací háky.

UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro 
budoucí použití.
• Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. 
Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost 
musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení
pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah 
dětí.
• Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro 
děti.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší 
domácnosti jsou stejné.
• VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte motorovou část přístroje do vody nebo jiné 
tekutiny.
• Za žádných okolností nevkládejte ruku do rotujících částí při zapnutém přístroji.
• Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
• Nepoužívejte mixér naprázdno.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
• Nevyjímejte mixér z potravin, dokud se nůž zcela nezastaví a přístroj není vypnut.
• Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkými povrchy nebo předměty.
• Přístroj položte jej na rovný a stabilní povrch.
• Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / 
demontáží nebo při čištění.
• S nožem manipulujte velmi opatrně, protože je velmi ostrý.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být v provozu déle 2 
minuty. Po uplynutí této doby spotřebič nechte 1min odpočinout. VAROVÁNÍ. Tento 
přístroj je vybaen pojistkou proti přehřátí. Zastaví-li se, vyčkejte několik minut a zkuste 
ho opět zapnout.
• Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez 
dozoru.
• Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném 
servisním středisku.
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NÁVOD K POUŽITÍ

 Dříve než připojíte přístroj do zásuvky napájení zvolte a nainstalujte do přístroje
příslušenství, které chcete použít.

 VELMI DŮLEŽITÉ: Tyčový nástavec musí být korektně upevněn závitem v otvoru
v  přístroji. 

MÍCHACÍ METLY (8):  Jsou určené  pro míchání  tekutých potravin,  krémy,  vajíčka,
sněhy apod.
HNĚTACÍ HÁKY (9): Jsou určené pro hustá těsta, bramborové kaše apod.
 Do přístroje vkládejte pouze shodné příslušenství. 
TYČOVÝ NÁSTAVEC (6)
• Je našroubován do závitového otvoru (5). Chcete-li jej použít,  posuňte víčko které
kreje vstup k závitu, (5) nasuňte do otvoru a zašroubujte
• TYčový nástavec (6) nesmí být namontován, pokud jsou v přístroji již míchací nebo
hnětací nástavce.
ZAPNUTÍ TYČOVÉHO MIXERU
• Pracuje pouze podržením stisknutého tlačítka „TURBO“, když je volič rychlosti (4) v
poloze „1“, po uvolnění tlačítka”TURBO” se mixování zastaví.

ZAPNUTÍ MÍCHACÍHO A HNĚTACÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Zvolte rychlost pomocí voliče (4).
• Doporučuje se začít s nejnižší rychlostí (poloha 1), postupně pokud to konzistence
potravin umožní zvýšovat na nejvyšší rychlost (poloha 5). V závislosti na struktuře jídla
však můžete použít nejvyšší pozici od začátku.
POZNÁMKA:  Pracujete-li  s  tyčovým  nástavcem,  bude  přístroj  pracovat  pouze  v
maximální  rychlostí,  pokud  budete  držet  stlačený  přepínač  (2)  nezávisle  na  poloze
voliče otáček (4).
•  Po  ukončení  nastavte  volič  rychlosti  (4)  do  polohy  „0“  a  přístroj  odpojte  od  sítě
napájení.
• Pro vyjmutí příslušenství (8-9) z přístroje stiskněte uvolňovací tlačítko (3).
POZOR: Tyčový nástavec lze výjmout pouze tehdy, když je volič otáček (4)v poloze
„0“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
•Před  čištěním, se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájecí sítě. Nástavce (6,8,9) 
omyjte teplou vodou s přísadou saponátu opláchněte a osušte.
•Tělo přístroje můžete otřít mírně navlhčeným hadříkem.
• Nepoužívejte pro čištění chemické nebo abrazivní prostředky, jako jsou kovové 
drátěnky, která mohou  povrch spotřebiče poškodit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Recyklací tak 
zajistíte zdravé životní prostředí.
•Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládaní s nebezpečnými 
odpady. 
• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.
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SK,   RUČNÝ MIXER BT575

POPIS

1. Prístroj.
2. Tlačidlo Turbo
3. Tlačidlo na vyňatie metiel.
4. Výber rýchlosti.
5. Otvor pre vloženie tyčového mixovacieho nástavca.
6. Tyčový nadstavec.
7. Otvory pre vloženie miešacieho a hnetacieho príslušenstvo.
8. Miešacie metly.
9. Hnetacie háky.

UPOZORNENIE
• Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre
budúce použitie.
• Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
Pokiaľ takéto osoby budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť musí si
byť táto osoba istá, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny týkajúce sa zariadení
pochopili a aj možné riziko použitia tohto spotrebiča.
• Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu
detí.
• Všetky igelitové tašky a balenie ihneď zlikvidujte. Sú potenciálne nebezpečné pre deti.
• Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez overenia, že napätie na typovom štítku a
vašej domácnosti sú rovnaké.
• VEĽMI DÔLEŽITÉ: Nikdy neponárajte motorovú časť prístroja do vody alebo inej
tekutiny.
• Za žiadnych okolností nevkladajte ruku do rotujúcich častí pri zapnutom prístroji.
• Nikdy pri prevádzke nenechávajte prístroj bez dozoru.
• Nepoužívajte mixér naprázdno.
• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
• Nevyberajte mixér z potravín, kým sa nôž úplne nezastaví a prístroj nie je vypnutý.
•  Prístroj,  ani  káble  nesmie  byť  v  priamom  kontakte  s  horúcimi  povrchmi  alebo
predmetmi.
• Prístroj položte na rovný a stabilný povrch.
•  Prístroj  vždy odpojte  od siete,  ak ho nechcete  naďalej  používať,  pred montážou /
demontážou alebo pri čistení.
• S nožom zaobchádzajte veľmi opatrne, pretože je veľmi ostrý.
• Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie. Nemal by byť v prevádzke dlhšie 2
minúty. Po uplynutí tejto doby spotrebič nechajte 1min odpočinúť. VAROVANIE. Tento
prístroj je vybaen poistkou proti prehriatiu. Ak sa zastaví, počkajte niekoľko minút a
skúste ho opäť zapnúť.
• Čistenie a údržba vykonáva užívateľ, nemôže sa vykonávať deťmi mladšími 8 rokov a
bez dozoru.
•  Ak  je  prívodný  kábel  prístroja  porušený,  musí  byť  vymenený  v  autorizovanom
servisnom stredisku.
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NÁVOD NA POUŽITIE

• Skôr než pripojíte prístroj do zásuvky napájania vyberte a nainštalujte do prístroja
príslušenstvo, ktoré chcete použiť.
• VEĽMI DÔLEŽITÉ: Tyčový nadstavec musí byť korektne upevnený závitom v otvore
v prístroji.
Miešača (8): Sú určené pre miešanie tekutých potravín, krémy, vajíčka, snehy pod.
Miesiace háky (9): Sú určené pre hustá cestá, zemiakovej kaše a pod.
• Do prístroja vkladajte len zhodné príslušenstvo.
TYČOVÝ NÁSTAVEC (6)
• Je naskrutkovaný do závitového otvoru (5). Ak ho chcete použiť, posuňte viečko ktoré
krejte vstup k závitu, (5) nasuňte do otvoru a zaskrutkujte
• tyčové nástavec (6) nesmie byť namontovaný,  ak sú v prístroji  už miešacej  alebo
hnetacie nástavce.
ZAPNUTIE mixéra
•  Pracuje len podržaním stlačeného tlačidla  "TURBO",  keď je  volič  rýchlosti  (4)  v
polohe "1", po uvoľnení tlačidla "TURBO" sa mixovanie zastaví.
ZAPNUTIE miešacieho a hnetacieho PRÍSLUŠENSTVO
• Zvoľte rýchlosť pomocou voliča (4).
• Odporúča sa začať s najnižšou rýchlosťou (poloha 1), postupne ak to konzistencie
potravín umožní zvyšovať na najvyššiu rýchlosť (poloha 5). V závislosti od štruktúry
jedla však môžete použiť najvyššiu pozíciu od začiatku.
POZNÁMKA:  Ak  pracujete  s  tyčovým  nástavcom,  bude  prístroj  pracovať  iba  v
maximálnou  rýchlosťou,  ak  budete  držať  stlačený  prepínač  (2)  nezávisle  na  polohe
voliča otáčok (4).
•  Po ukončení nastavte  volič rýchlosti  (4) do polohy "0" a prístroj odpojte od siete
napájania.
• Pre vybratie príslušenstva (8-9) z prístroja stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3).
POZOR: Tyčový nástavec možno vyňať len vtedy, keď je volič otáčok (4) v polohe "0".

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Pred čistením, sa uistite, že je prístroj odpojený od napájacej siete. Nástavce (6,8,9)
umyte teplou vodou s prísadou saponátu opláchnite a osušte.
• Telo prístroja môžete utrieť mierne navlhčenou handričkou.
•  Nepoužívajte  na  čistenie  chemické  alebo  abrazívne  prostriedky,  ako  sú  kovové
drôtenky, ktoré môžu povrch spotrebiča poškodiť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o ekologickú likvidáciu. Recykláciou
tak zaistíte zdravé životné prostredie.
• Zlikvidujte prístroj v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečnými
odpadmi.
•  Nikdy  prístroj  nevyhadzujte  do  odpadu.  Pomôžete  tým  k  zlepšeniu  životného
prostredia.
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	UPOZORNĚNÍ

