Stojaci mixér KLARSTEIN
10026460, 10021686, 10021687, 10012875

UPOZORNENIE
Na zníženie rizika požiaru, elektrického zásahu a iných poškodení:
• Nevystavujte zariadenie striekajúcej vode, ako napr. dažďu.
• Na zariadenie neklaďte nádoby s vodou, ako napr. vázy.
• Používajte výlučne originálne príslušenstvo.
• Neopravujte sami zariadenie. Opravu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
• Do zariadenia sa nesmú dostať predmety z kovu.
• Na zariadenie neklaďte ťažké objekty.

SIEŤOVÝ KÁBEL/SIEŤOVÝ ADAPTÉR (ZDROJ)
Na zníženie rizika požiaru, elektrického zásahu či iných poškodení:
• Ubezpečte sa o tom, že napätie Vášho napájania zodpovedá sieťovému napätiu tohto
prístroja.
• Zástrčku zasuňte poriadne do sieťovej zásuvky.
• Neťahajte za kábel, neohýbajte ho ani naň neklaďte ťažké objekty.
• Nechytajte sa zástrčky mokrými rukami.
• Pri vyťahovaní zástrčky ju chyťte na vyznačených miestach.
• Nepoužívajte poškodené zástrčky či sieťové zásuvky.
• Prístroj umiestnite tak, aby ste pri prípadných problémoch mohli okamžite vytiahnuť
zástrčku zo sieťovej zásuvky.

MALÉ OBJEKTY/ČASTI BALENIA
(Plastové vrecko, kartón, atď.)
Malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál) uchovajte mimo dosahu detí, aby
nedošlo k ich prehltnutiu. Nenechajte deti hrať sa s fóliou. Riziko zadusenia!

Upozornenie:
Neklaďte na zariadenie zdroje otvoreného plameňa, ako napr. zapálené sviečky.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Pred zapnutím prístroja sa ubezpečte, že mixovacia nádoba je správne a pevne
nasadená.
2. Pri prevádzke pridržiavajte mixovaciu nádobu.
3. Pri prevádzke nevkladajte prsty do mixovacej nádoby.
4. Pred vyliatím obsahu nádoby ju snímte zo základnej jednotky mixéra.
5. Prístroj čistite, len keď je vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
6. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Pri prevádzke nevkladajte do mixovacej nádoby kovové predmety.

UMIESTNENIE
•
•
•
•

Zariadenie umiestnite na suchý a rovný povrch odolný voči vode a teplu.
Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná, aby ste ju pri prípadných problémoch
mohli rýchlo vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
Zariadenie neumiestňujte na poličky, do zabudovaných skriniek a iných úzkych
priestorov. Pre prístroj zaistite dobrú ventiláciu vzduchu.
Zariadenie neumiestňujte na zosilňovače a iné prístroje, ktoré sa môžu zahriať. Vyššie
teplo môže zariadenie poškodiť.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej
vlhkosti a otrasom.

•

SIEŤOVÝ ADAPTÉR
•
•

Sieťový adaptér možno napájať na prúd striedavého napätia v rozmedzí 220-240V.
Ak zástrčka nie je určená pre Váš typ sieťovej zásuvky, použite adaptér na daný typ
zástrčky.

URČENÉ POUŽITIE PRÍSTROJA
Tento prístroj slúži na:
• mixovanie potravín
Prístroj je určený výlučne na tento účel. Prístroj nesmú obsluhovať ľudia s fyzickými,
psychickými či senzorickými obmedzeniami, malé deti či osoby, ktoré nevedia prístroj
ovládať. Prístroj je potrebné uchovávať mimo dosahu detí.

PRENÁŠANIE PRÍSTROJA
Prosím, uchovajte originálne balenie prístroja. Na ochranu prístroja pri jeho prenášaní ho
zabaľte do originálneho balenia.

ČISTENIE
Na čistenie nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako napr. spreje proti hmyzu. Ťažký tlak pri
umývaní môže poškodiť povrch prístroja. Gumené a plastové časti by nemali byť v stálom
kontakte s prístrojom.

Upozornenie:
• Neumývajte zariadenie v umývačke riadu a neponárajte ho do vody.
• Vnútrajšok mixovacej nádoby umývajte pri vypnutom prístroji.

OBSLUŽNÉ ČASTI

1. Otvor na napĺňanie
2. Veko
3. Mixovacia nádoba (džbán)
4. Velká plastová posúvacia zátka
5. Čepele
6. Nadstavec pre mixovaciu nádobu
7. Zapnutie / vypnutie
8. Regulátor rýchlosti otáčok (min./max.)
9. Hlavná (základná) jednotka prístroja
10. Poistka pred preťažením
11. Pulzný spínač

OPRAVY
•
•
•
•
•

Opravy môže vykonávať len autorizované stredisko.
Laické zásahy do prístroja znamenajú stratu záruky na daný produkt. Hrozí aj riziko
poranenia.
Nikdy neotvárajte prístroj a nevykonávajte sami opravy!
Nesprávna montáž môže viesť k chybnej prevádzke či pokazeniu prístroja.
V žiadnom prípade neotvárajte vnútro hlavnej jednotky.

Upozornenie:
Na chyby vzniknuté nedodržiavaním pokynov v tejto príručke sa nevzťahuje záruka na
produkt.
Výstraha:
Záruka na produkt prepadá pri neautorizovaných zásahoch do prístroja.

POUŽITIE PRÍSTROJA
Prevádzka:
1. Umiestnite mixovaciu nádobu na podložnú plochu.
2. Mixovaciu nádobu napĺňajte cez otvor na napĺňanie. Ak ste použili len pevné suroviny,
pridajte trochu kvapaliny.
3. Uzatvorte mixovaciu nádobu. Nenapĺňajte ju nad určený limit (vyznačený na nádobe).

4. Zapnite prístroj a pridržiavajte mixovaciu nádobu počas prevádzky.
Všeobecné pokyny na používanie:
1. Najskôr vkladajte mäkké potraviny (alebo kvapaliny), potom tvrdé potraviny. Veľké
potraviny pred mixovaním pokrájajte.
2. Najskôr začnite mixovať pri nižšom rýchlostnom stupni, neskôr rýchlosť zvýšte.
3. Ak sa potraviny zaseknú, zapnite funkciu „Pulse“ alebo použite na uvoľnenie paličku.

Panel:
1. Tlačidlom „ON/OFF“ zapnete/vypnete prístroj.
2. Stlačením tlačidla „Pulse“ mixovanie pobeží na krátky čas na plnú rýchlosť (napr. pri
zaseknutí potravín).
3. Regulátorom rýchlosti otáčok, regulujete rýchlosť mixovania. Najskôr začnite mixovať pri
nižšom rýchlostnom stupni (MIN), neskôr rýchlosť zvýšte (MAX).

Výstraha!
Prístroj sa nesmie používať dlhšie ako 5 minút v nepretržitej prevádzke.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie: 220-240V, 50/60Hz, 1800W
Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.
Prehlásenie o zhode
Tento produkt zodpovedá nasledujúcim európskym smerniciam:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (Nízke napätie)

Pokyny na likvidáciu prístroja
Pri likvidácii tohto prístroja platí smernica EÚ 2002/96/EG. Prístroj sa
nesmie zahodiť do komunálneho odpadu. Pre získanie informácií
ohľadom správnej likvidácie sa obráťte na najbližšiu skládku elektronického
odpadu. Vďaka správnej likvidácii (napr. recykláciou) sa šetrí životné
prostredie a nie je ohrozované zdravie ostatných ľudí.

