
STOLNÍ MIXER BT800

POPIS

1. Víko
2. Nádoba
3. Podstavec, tělo mixeru
4. Volič rychlosti
5. Nože.
6. Světelná indikace otáček

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 nádoby 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 nádobu, 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 
minutu. Po uplynutí této doby spotřebič nechte 1min odpočinout.
• 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.

NÁVOD K POUŽITÍ
•Umístěte nádobu (2) na motorovou část (3).
•Vložte  potraviny do nádoby nože(5) a následně potraviny.
Na nádobu (5)  korektně umístěte víko jak je znázorněno na Obr.1.Ujistěte se, že je 
nádoba (2) dokonale uzavřená. 



•Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
•Otočte volič otáček (4) ve směru hodinových ručiček do požadované polohy. Mixér 
začne pracovat a udržuje zvolenou rychlost.
•Je vhodné začít při nejnižší rychlosti mixéru a následně rychlost zvýšovat do nejvyšší 
rychlosit, pokud je to nutné. Nicméně, a v závislosti na struktuře potraviny, můžete 
použít nejvyšší rychlost od začátku.
•Po dokončení mixování , nastavte volič otáček do polohy "0" a vyčekejte do úplného 
zastavení nože.

Tento mixér je ideální pro drcení ledu.

 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
•Před  čištěním, se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájecí sítě.
•Nádobu bez příslušenství lze mýt v myčce nádobí. Víko, a nůž, myjte teplou vodou s 
přísadou saponátu opláchněte a osušte. S noži pracujte velmi obezřetně, abyste se 
nepořezali!
•Tělo přístroje můžete otřít mírně navlhčeným hadříkem.
• Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, jako jsou kovové drátěnky, která 
mohou  povrch spotřebiče poškodit.
•Po vyčištění nádobu sestavte opačným způsobem než jste ji rozmontovali.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou 
likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a 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.


