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RUČNÍ MIXÉR 
Robot 500
Robot 500 Inox
Robot 500 Plus Inox / Robot Unic 500 Plus Inox

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky 
TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a 
skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané 
normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou 
životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Tlačítko Start
B Řídící motor
C Mixovací nástavec
D Plastová nádoba - dávkovač*
E Sekací nástavec s nerezovým ostřím**
F Šlehací metla**
G Adaptér **

(*) K dispozici pouze u modelu Robot 500 Inox, 
Robot 500 Plus Inox a Robot Unic 500 Plus Inox
(**) K dispozici pouze u modelu Robot 500 Plus 
Inox a Robot Unic 500 Plus. Pokud model 
vašeho spotřebiče nemá výše popsané 
příslušenství, může být zakoupeno zvlášť v 
servisu.

  Bezpečnostní upozornění a 
varování
- Před prvním spuštěním spotřebiče si 
pozorně přečtěte tyto pokyny a 
uschovejte je pro budoucí použití. 
Nedodržování těchto pokynů může mít 
za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části 
spotřebiče, které přijdou do kontaktu s 
potravinami tak, jak je popsáno v části o 
údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být používán 
dětmi. Uchovávejte přístroj a jeho kabel 
mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby

bez patřičných zkušeností nebo osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi pouze 
tehdy, pokud tak činí pod dozorem 
nebo vedením, které zohledňuje 
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud 
rozumí rizikům spojeným s provozem 
spotřebiče.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by 
měly být pod dohledem, aby si se 
spotřebičem nehrály.
- V případě, že necháváte spotřebič bez 
dozoru nebo se jej chystáte vyčistit, 
smontovat, rozmontovat, vždy jej 
odpojte od elektrické sítě. 
- Čepele jsou ostré a mohou způsobit 
ublížení na zdraví, dejte pozor a 
vyhněte se přímému kontaktu s ostřím.
- Při manipulaci věnujte zvláštní 
pozornost nožům - při montáži a 
demontáži, vyprazdňování misky a 
během čištění. 
- Pokud je ponechán přístroj bez 
dozoru, vždy ho vypněte a odpojte od 
napájení. Přístroj vypněte od elektrické 
sítě i v případě výměny příslušenství 
nebo pohyblivých částí, při montáži, 
demontáži a při čištění.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, 
musí být vyměněn výrobcem nebo jeho 
autorizovaným servisem. Nepokoušejte 
se spotřebič sami rozebírat nebo 
opravovat, může to být nebezpečné.
- Buďte opatrní, pokud vléváte teplou 
kapalinu do kuchyňského robotu nebo 
mixéru z důvodu náhle vzniklé 
stoupající páry ze spotřebiče.
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- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že 
napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá 
síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A 
jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně 
zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. 
Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. 
Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit 
nehodu.
- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah 
dětí a osob stojících kolem. 
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo 
zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej 
odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým 
šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, 
vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud 
prosakuje.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama nebo 
nohama, nebo když jste bosí.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte 
násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, 
nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo 
spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
proudem. 
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili 
náhodnému spuštění spotřebiče.
-  Před použitím přístroje zajistěte, aby byla čepel na 
místě správně uchycena.
- Buďte opatrní po zastavení provozu spotřebiče, 
protože čepel / nože budou z důvodu vlastní 
setrvačnosti stále v pohybu.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho 
pohyblivých částí. 

Obsluha a péče:

- Před použitím spotřebiče plně odviňte napájecí 
kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti 
nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nezvyšujte pracovní nárok na kapacitu 
spotřebiče.
- Respektujte ukazatel úrovně hladiny MAX 
(Obr.1).
- Pokud používáte horké kapaliny, naplňte 
dávkovač do poloviny svého objemu. 

Při míchání horkých kapalin v dávkovači vždy 
zvolte na voliči rychlosti nejpomalejší rychlost.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v 
domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové 
použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/
nebo osob se sníženými psychickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, 
zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo 
zaseknuté a ujistěte se, že žádná z částí není 
poškozená a nenastala žádná z výjimečných 
situací.
- Spotřebič, jeho příslušenství a nástroje, 
používejte v souladu s těmito pokyny při 
zohlednění pracovních podmínek a druhu 
prováděné práce. Pokud použijete zařízení pro 
jiný druh provozu, než je uveden v návodu k 
použití, mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během 
jeho nečinnosti. Šetříte tím energii a prodlužujete 
životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 1 minutu. Před 
dalším použitím nechte spotřebič vždy alespoň 1 
minutu vychladnout. Za žádných okolností nesmí 
být spotřebič provozován delší dobu, než je 
nutné.
- V odkazu na tabulku v příloze naleznete několik 
receptů, které obsahují množství jídla s 
doporučenou dobou provozu pro každý recept, 
stejně jako čas maximálního provozu přístroje za 
určených podmínek zatížení.
- Nepoužívejte přístroj na žádny jiný účel použití, 
než na účel uvedený v návodu k obsluze.
- Nepoužívejte spotřebič na zmražené potraviny 
nebo na potraviny obsahující kosti.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k 
obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu 
odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Obsluha a péče
Před použitím:
- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý 
prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které 
přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem 
popsaným v části o údržbě.
- Připravte přístroj podle funkce, kterou chcete 
používat:

Použití:
- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový 
kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí / 
vypnutí. 
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- Vyberte si požadovanou rychlost spotřebiče. 
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:
- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítko 
zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vložte kabel zpět do pouzdra kabelu.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:
Mixovací tyč (E):
- Toto příslušenství se používá pro výrobu 
omáček, polévek, majonézy, ovocných mléčných 
koktejlů, kojenecké výživy ...
- Upevněte tyč na tělo motoru a otočte ho ve 
směru šipky (obr. 2).
- Vložte do nádoby jídlo, které chcete připravit a 
zapněte spotřebič.
- Pro další čištění odpojte a odeberte tyč 
otočením v opačném směru šipky (obr. 2).

Příslušenství pro sekání (obr. 3):
- Toto příslušenství se používá k sekání zeleniny 
nebo masa…
- Přidejte jídlo, které chcete připravit pro sekání, 
do nádoby s čepelkami uvnitř a pevně ji 
připevněte.
- Namontujte adaptér na motorovou jednotku 
otáčením  ve směru šipky.
- Nasaďte víko a zapněte spotřebič (dávejte 
pozor: nezapínejte přístroj dřív, dokud není celá 
jednotka správně namontována  a spojena 
dohromady).
- Zastavte spotřebič, jakmile potravina dosáhne 
požadované textury.
- Odpojte jednotku od víka a uvolněte ji od 
adaptéru.

Příslušenství pro šlehání (obr. 4):
- Toto příslušenství se používá k šlehání krému, 
vaječného bílku...
- Vložte šlehací metlu do motorové jednotky 
(obr. 4.1). Upevněte adaptér na jednotku motoru 
ve směru šipky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do velké nádoby, zapněte 
spotřebič (obr. 4.2). Pro dosažení nejlepších 
výsledků otáčejte šlehací metlou ve směru 
hodinových ručiček.
- Odstraňte příslušenství pro šlehání a uvolněte 
jej z adaptéru (obr. 4.3) 
- Poznámka 2: Pro uvolnění příslušenství pro 
šlehání (F) z adaptéru (G) potáhněte kroužek na 
šlehací metle. 

Údržba:
- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od 
zdroje elektrické energie a počkejte, až 
vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár 
kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla 
nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako 
jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné 
tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí 
kohoutek.
- Během čištění věnujte zvláštní pozornost ostří, 
protože je velmi ostré.
- Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič a 
odstraňovat zbytky jídla.
- Pokud není spotřebič v dobrém čistém stavu, 
může dojít k poškození jeho povrchu a ovlivnění 
doby používání spotřebiče, který se může stát 
nebezpečným.
- Přístroj je vhodný k čištění v horké vodě s 
mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí (s 
pomocí šetrného programu čištění).
- Následující příslušenství lze umýt v myčce 
nádobí (pomocí šetrného programu čištění):

- mixovací tyč 
- plastová nádoba - dávkovač
- sekací nástavec s nerezovým ostřím
- šlehací metla 

- Odtoková / sušící pozice předmětů 
omyvatelných v myčce nebo v umyvadle musí 
umožnit, aby voda snadno odtékala (obr. 5).
- Před montáží a skladováním vysušte všechny 
součásti. 

Opravy a výjimečné situace
- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je 
poškozený, kontaktujte autorizované servisní 
středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat 
nebo opravovat sami, protože to může být 
nebezpečné. 

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to 
legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku
- Materiály, ve kterých je zabalen tento 
spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a 
recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, 
použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k 
recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, 
které by mohly být považovány za škodlivé pro 
životní prostředí.
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Tento symbol znamená, že v případě, že 
spotřebič dosloužil svému určení, je 
třeba jej předat specializovanému 
sběrnému dvoru pro selektivní sběr 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 
2006/95/EC o nízkém napětí a se Směrnicí 
2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě, 
se Směrnicí 2011/65/EC o omezení používání 
vybraných nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních, se  Směrnicí 
2009/125 / ES o požadavcích na eko dizajn, 
týkající se výrobků spojených se spotřebou 
elektrické energie.
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Příprava pokrmů

Recept Doporučené příslušenství Množství Postup Čas

Majonéza 250 ml

Do nádoby přidejte 1 vejce, sůl, několik kapek 
octa nebo citronu. Nalijte olej až na zobrazenou 
úroveň a zapněte spotřebič. Nepohybujte 
nádobou, nemíchejte obsah, dokud není olej 
spojen.

35s

Ovocné mléčné 
koktejly ------- Přidejte ovoce a mixujte mixérem, dokud 

nebude směs hladká
-------

Bešamelová 
omáčka 600 ml

Rozpusťte 30g másla na pánvi při nízké 
teplotě, přidejte 100 g mouky a 30 g 
smažené cibule (předtím nakrájené na 
plátky) a postupně přidávejte 500 ml mléka.

15 s

Šlehačka 250 ml

Umístěte studenou smetanu (0 až 5°C) do 
studené nádoby a mixujte vertikálními 
pohyby. Dávejte pozor, aby se krém 
neproměnil na máslo.

2 min

Vyšlehané bílky 3	vaječné 
bílky

Přidejte bílky do nádoby a šlehejte mixérem 
pomocí vertikálních pohybů. 2 min

Bramborová 
kaše 400 g Brambory mohou být mixovány i v 

hluboké pánvi. 30	s

Dětský pokrm 300	g
Nakrájejte 100g jablek, 100g banánů, 50g 
sušenek a umístěte je do nádoby. Přidejte 
pomerančový džus a mixujte.

25 s

Strouhanka 50 g
Nakrájejte staré pečivo a vložte ho do nádoby 
se sekáčkem. Mixujte, až bude dosažena 
požadovaná konzistence.

1,5 min

Strouhaný sýr 100 g
Nakrájejte na 1 cm kostky a mixujte, dokud 
nebude dosažena požadovaná konzistence. 30-50	s

Mleté vařené 
vejce 2 vejce Nakrájejte na čtyři kusy a mixujte, dokud 

není dosažena požadovaná konzistence. 10 s

Mleté maso
(syrové nebo 
vařené)

150 g Před mixováním nakrájejte na 1 cm kostky. 30	s

Mrkev 200 g Oloupejte, nakrájejte na kostky a mixujte do 
požadované konzistence. 30	s

Ořechy 200 g Odstraňte skořápku a mixujte do 
požadované konzistence. 30	s

Nasekaná 
španělská 
šunka Serrano

35	g Předtím nakrájejte na 1 cm kousky, pak 
rozsekejte do požadované struktury. 3	s
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RUČNÝ MIXÉR  
Robot 500
Robot 500 Inox
Robot 500 Plus Inox / Robot Unic 500 Plus Inox

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky 
TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu 
a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané 
normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním 
garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

A  Tlačidlo Štart
B  Riadiaci motor
C  Mixovací nástavec
D  Plastová nádoba - dávkovač*
E  Sekací nástavec s nerezovým ostrím**
F  Šľahacia metla**
G Adaptér **

(*) K dispozícii len u modelu Robot 500 Inox,
Robot 500 Plus Inox a Robot Unic 500 Plus Inox
(**) K dispozícii len u modelu Robot 500 Plus 
Inox a Robot Unic 500 Plus. 
Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie 
popísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť 
zvlášť v servise. 

 Bezpečnostné upozornenia a 
varovania
- Pred prvým spustením spotrebiča si 
pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte 
si ich pre budúce použitie. 
Nedodržiavanie týchto pokynov môže 
mať za následok nehodu.
- Pred použitím očistite všetky časti 
spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s 
potravinami tak, ako je popísané v časti 
o údržbe.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. 
Uchovávajte spotrebič a jeho kábel 
mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič smú používať osoby 
bez patričných skúseností alebo osoby 

so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami, len ak 
tak robia pod dozorom alebo vedením, 
ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku 
spotrebiča, a ak rozumie rizikám 
spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by 
mali byť pod dohľadom, aby sa so 
spotrebičom nehrali.
- V prípade, že nechávate spotrebič bez 
dozoru alebo sa ho chystáte vyčistiť, 
zmontovať, rozmontovať, vždy ho 
odpojte od elektrickej siete.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť 
ublíženie na zdraví, dajte pozor a 
vyhnite sa priamemu kontaktu s ostrím.
- Pri manipulácii venujte zvláštnu 
pozornosť nožom - pri montáži a 
demontáži, vyprázdňovaní misky a 
počas čistenia.
- Ak je ponechaný spotrebič bez dozoru, 
vždy ho vypnite a odpojte od napájania. 
Prístroj vypnite od elektrickej siete aj v 
prípade výmeny príslušenstva alebo 
pohyblivých častí, pri montáži, 
demontáži a pri čistení.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí 
byť vymenený výrobcom alebo jeho 
autorizovaným servisom. Nepokúšajte 
sa spotrebič sami rozoberať alebo 
opravovať, môže to byť nebezpečné.
- Buďte opatrní, ak vlievate teplú 
kvapalinu do kuchynského robota alebo 
mixéra z dôvodu náhle vzniknutej 
stúpajúcej pary zo spotrebiča.
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- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že 
napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá 
sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A 
ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne 
zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. 
Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom 
mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže 
spôsobiť nehodu.
- Počas používania udržujte spotrebič mimo dosahu 
detí a okolo stojacich osôb.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo 
zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, 
okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu 
elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak 
vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak 
presakuje tekutina.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo 
nohami, alebo keď ste bosí.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte 
násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, 
neprenášajte ani s ním spotrebič neodpájajte zo 
siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo 
zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom.
- Neskladujte a ani nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili 
náhodnému spusteniu spotrebiča.
- Pred použitím prístroja zaistite, aby bola čepeľ na 
mieste správne uchytená.
- Buďte opatrní po zastavení prevádzky zariadenia, 
pretože čepeľ / nože budú z dôvodu vlastnej 
zotrvačnosti stále v pohybe.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho 
pohyblivých častí. 

Obsluha a starostlivosť:

- Pred použitím spotrebiča plne odviňte napájací 
kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo 
príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prázdny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo 
pre zapnutie / vypnutie.
- Nezvyšujte pracovný nárok na kapacitu 
spotrebiča.
- Rešpektujte ukazovateľ úrovne hladiny MAX. 
(Obr.1)
- Ak používate horúce kvapaliny, naplňte 
dávkovač do polovice svojho objemu

Vždy pri miešaní horúcich kvapalín v dávkovači, 
vyberte na voliči rýchlosti najpomalší rýchlosť.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v 
domácnosti, nie pre profesionálne, a ani 
priemyselné použitie.
- Tento spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí 
a / alebo osôb so zníženými psychickými, 
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či 
nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, 
a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a 
nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Spotrebič, jeho príslušenstvo a nástroje 
používajte v súlade s týmito pokynmi pri 
zohľadnení pracovných podmienok a druhu 
vykonávanej práce. Ak použijete zariadenie pre 
iný druh prevádzky, než je uvedený v návode na 
použitie, mohlo by to viesť k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas 
jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete 
životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 1 minútu. 
Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy 
aspoň 1 minút vychladnúť. Za žiadnych okolností 
nesmie byť spotrebič prevádzkovaný dlhšiu dobu, 
než je to nutné.
- S odkazom na tabuľku v prílohe, nájdete 
niekoľko receptov, ktoré obsahujú množstvo jedla 
s odporúčanou dobou prevádzky pre každý recept, 
rovnako ako aj čas maximálneho prevádzky 
prístroja za určených podmienok zaťaženia.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel 
použitia, než na účel uvedený v návode na 
obsluhu.
- Nepoužívajte spotrebič na zmrazené potraviny 
alebo na potraviny obsahujúce kosti.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu 
na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu 
zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Obsluha a starostlivosť
Pred použitím:
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý 
predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa 
popisu v časti o údržbe.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete 
používať:

Použitie:
- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte 
sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie / 
vypnutie.
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- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

Potom čo ste dokončili prácu so spotrebičom:
- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na tlačidlo 
zapnutia / vypnutia.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vložte kábel späť do puzdra pre kábel.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:
Mixovacia tyč (E):
- Toto príslušenstvo sa používa pre výrobu 
omáčok, polievok, majonézy, ovocných 
mliečnych koktailov, dojčenskej výživy ...
- Upevnite tyč na telo motora a otočte ho v 
smere šípky (obr. 2).
- Vložte do nádoby jedlo, ktoré chcete pripraviť a 
zapnite spotrebič.
- Pre ďalšie čistenie odpojte a odstráňte tyč 
otočením v opačnom smere šípky (obr. 2).

Príslušenstvo na sekanie (obr. 3):
- Toto príslušenstvo sa používa na sekanie 
zeleniny alebo mäsa ...
- Pridajte jedlo, ktoré chcete pripraviť pre 
sekanie, do nádoby s čepieľkami vo vnútri a 
pevne ju pripevnite.
- Namontujte adaptér na motorovú jednotku 
otáčaním v smere šípky.
- Nasaďte veko a zapnite spotrebič (Dávajte 
pozor: nezapínajte prístroj skôr, než nie je celá 
jednotka správne namontovaná a spojená 
dohromady).
- Zastavte spotrebič, hneď ako potravina 
dosiahne požadovanú textúry.
- Odpojte jednotku od veka a uvoľnite ju od 
adaptéra.

Príslušenstvo na šľahanie (obr. 4):
- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie 
krému, bielka vajec ...
- Vložte metlu na šľahanie do motorovej 
jednotky (obr. 4.1). Upevnite adaptér na 
jednotku v smere šípky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do veľkej nádoby a zapnite 
spotrebič (obr. 4.2). Pre dosiahnutie najlepších 
výsledkov otáčajte šľahacou metlou v smere 
hodinových ručičiek.
- Odstráňte príslušenstvo na šľahanie a uvoľnite 
ho z adaptéra (obr. 4.3)
- Poznámka 2: Pre uvoľnenie príslušenstva na 
šľahanie (F) z adaptéra, (G), potiahnete krúžok 
na šľahacej metle. 

Údržba:
- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od 
zdroja elektrickej energie a počkajte, až 
vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár 
kvapkami čistiaceho prostriedku a potom 
osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte 
rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace 
prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne 
čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do 
inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu 
vodu z kohútika.
- Počas čistenia venujte zvláštnu pozornosť 
ostriu, pretože je veľmi ostré.
- Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič a 
odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nie je spotrebič v dobrom čistom stave, 
môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu a 
ovplyvneniu doby používania spotrebiča, ktorý 
sa môže stať nebezpečným.
-  Prístroj je vhodný na čistenie v horúcej vode s 
mydlovou vodou alebo v umývačke riadu (s 
pomocou mäkkého programu čistenia).

- mixovacia tyč 
- plastová nádoba - dávkovač
- sekací nástavec s nerezovým ostrím
- šľahacia metla 

- Odtoková / sušiaca pozícia umývateľných 
predmetov v umývačke alebo v umývadle musí 
umožniť, aby voda ľahko odtekala (obr. 5).
- Pred montážou a uskladnením vysušte všetky 
súčasti. 

Opravy a výnimočné situácie
- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je 
poškodený, kontaktujte autorizované 
servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami 
prístroj rozoberať alebo opravovať, pretože 
to môže byť nebezpečné. 

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to 
vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku
- Materiály, v ktorých je zabalený tento 
spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a 
recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate 
zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery 
určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, 
ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre 
životné prostredie.
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Tento symbol znamená, že v prípade, 
že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je 
potrebné ho odovzdať špecializovanému 
zbernému dvoru pre selektívny zber 
odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 
2006/95 / EC o Nízkom napätí a so Smernicou 
2004/108 / EC o Elektromagnetickej 
kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o 
Obmedzení používania vybraných nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických zariadeniach 
a smernicou 2009/125 / EC o požiadavkách na 
eko dizajn týkajúce sa výrobkov využívajúcich 
elektrickú energiu.
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Príprava pokrmů

Recept Odporúčané príslušenstvo Množstvo Postup Čas

Majonéza 250 ml

Do nádoby pridajte 1 vajce, soľ, niekoľko 
kvapiek octu alebo citrónu. Nalejte olej až na 
zobrazenú úroveň a zapnite spotrebič. 
Nepohybujte nádobou, nemiešajte obsah, 
dokiaľ nie je olej spojený.

35s

Ovocné 
mliečne koktaily ------- Pridajte ovocie a mixujte s mixérom, 

dokiaľ nebude zmes hladká
-------

Bašamelová 
omáčka 600 ml

Rozpustite na panvici 30g masla pri nízkej 
teplote, pridajte 100 g múky a 30 g 
vyprážanej cibule (predtým nakrájanej na 
plátky) a postupne pridávajte 500 ml mlieka.

15 s

Šľahačka 250 ml

Nalejte studenú smotanu (0 až 5°C) do 
studenej nádoby a mixujte s vertikálnymi 
pohybmi. Dávajte pozor, aby sa krém 
nepremenil na maslo. 

2 min

Vyšľahané 
bielka 3	bielka Pridajte bielka do nádoby a šľahajte s 

mixérom pomocou vertikálnych pohybov. 2 min

Zemiaková kaša 400 g Zemiaky môžu byť mixované aj v 
hlbokej panvici. 30	s

Detské jedlo 300	g
Rozrežte 100g jabĺk, 100g banánov, 50g 
sušienok a umiestnite ich do nádoby. 
Pridajte pomarančový džús a mixujte.

25 s

Strúhanka 50 g
Rozrežte staré pečivo a vložte ho do nádoby 
so sekáčikom. Mixujte, až bude dosiahnutá 
požadovaná konzistencia.

1,5 min

Strúhaný syr 100 g
Nakrájajte na 1 cm kocky a mixujte, pokiaľ 
nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia. 30-50	s

Mleté varené 
vajce 2 vajcia Nakrájajte na štyri kusy a mixujte, pokiaľ 

nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia. 10 s

Mleté mäso
(Surové alebo 
varené)

150 g Pred mixovaním nakrájajte na 1 cm kocky. 30	s

Mrkva 200 g Olúpte, nakrájajte na kocky a mixujte do 
požadovanej konzistencie. 30	s

Orechy 200 g Odstráňte škrupinu a mixujte do požadovanej 
konzistencie. 30	s

Nasekaná 
španielska 
šunka Serrano

35	g Predtým nakrájajte na 1 cm kúsky, potom 
rozsekajte do požadovanej štruktúry. 3	s
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