Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné







Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů
není výrobce odpovědný za případná poškození.
Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
Tento spotřebič vy měly používat děti pouze pod dozorem. Udržujte tento spotřebič a jeho
napájecí šňůru mimo dosah dětí.
Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby
odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou
poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
Nepoukoušejte se zařízení sami opravit. Opravu nechte na odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – elektrický proud












Před použitím se ujistěte, že máte v síti napětí odpovídající produktu.
Používejte vždy zásuvku se zemnícím kolíkem.
Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez dozoru, i před sestavením, rozebráním a
čištěním.
Nikdy spotřebič nevytahujte ze zásuvky tažením za přívodní šňůru.
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním agentem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům. Přívodní kabel
kontrolujte pravidelně. V případě poškození zařízení nepoužívejte.
Některé částí zařízení se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se jich.
Zařízení potřebuje dostatečný prostor, aby mohlo uvolňovat teplo. Nesmí být tedy používáno
v blízkosti materiálů, které se snadno vznítí. Větrání by nemělo být ničím blokováno nebo
přikryto.
Nepřibližujte ke zdrojům tepla – například k otevřenému ohni.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – během provozu











Nikdy nepoužívejte zařízení venku.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nenechávejte přívodní kabel viset volně z desky stolu.
Nedotýkejte se částí zařízení mokrýma rukama.
Nepoužívejte ve vlhku.
Před výměnou doplňků nebo dotýkání se součástí, které se při provozu pohybují, vypněte
přístroj a vytáhněte ho ze zásuvky. Přístroj vypněte ihned, pokud zaznamenáte poruchu.
Do zařízení nikdy nelijte vařící tekutiny.
Nezapínejte prázdné zařízení.
Nepoužívejte zařízení déle než 60 sekund. Pro opětovné použití nechte zařízení vychladnout.
Nepřeplňujte zařízení nad rysku. Maximální objem nádržky je 600 ml.




Pokud zařízení během provozu spadne do vody, odpojte nejprve přívodní kabel. Zařízení již
nepoužívejte.
Po použití zařízení očistěte.

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Nádoba mixéru / Nádoba
na pití
2. Víko
3. Základna
4. Nože
5. Motorová jednotka
6. Tlačítko Puls

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte nálepky, ochrannou fólií nebo plasty ze
spotřebiče.
• Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné součásti vlhkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.

POUŽITÍ









Nakrájejte větší kousky potravin na menší díly.
Naplňte mixovací nádobu ovocem a přidejte tekutinu (například mléko, jogurt, džus…).
Nádobu naplňte maximálně po horní rysku – 600 ml.
Na nádobu mixéru umístěte nože.
Mixér s noži otočte vzhůru nohama a umístěte ji na motorovou jednotku. Nádobou otáčejte
proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne. Pokud není nádoba správně umístěna,
mixér se nezapne.
Zástrčku zapojte do elektřiny a zapněte zařízení.
Pro ukončení mixování pusťte tlačítko a nechte nože dotočit.
Otočte nádobu mixéru vzhůru nohama a sejměte motorovou jednotku. Poté sejměte také
nože a umístěte místo nich víko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení čistěte po každém použití:






Při čištění přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nikdy základnu neponořujte do vody či jiné tekutiny. Přístroj není vhodný do myčky na
nádobí.
Základnu vyčistěte pomocí vlhké utěrky. Nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čistící
prostředky, písek na nádobí nebo ocelovou vlnu, což by poškodilo přístroj.
Jednotku nožů, nádobu na pití a víko umyjte v horké mýdlové vodě. Pozor! Nože jsou velmi
ostré.
Zařízení po mytí důkladně vysušte.

RECEPTY
Melounové Smoothie
Ingredience:






150 g vodního melounu bez pecek
65 ml mléka
30 g jogurtu
½ lžíce moučkového cukru
1 kopeček vanilkové zmrzliny

Bílá čokoláda
Ingredience:





75 ml mléka
15 g bílé čokolády
3 meruňky
1 kopeček čokoládové zmrzliny

V pánvi ohřejte mléko, ale nevařte jej. Pánev sejměte z plotýnky a přidejte bílou čokoládu. Počkejte,
až se rozpustí. Nechte vychladnout, občas promíchejte. Směs umístěte na tři hodiny do lednice.
Vypeckujte meruňky, nakrájejte je na menší části. Veškeré ingredience nalijte do mixéru a umixujte.
Ananasové Smoothie
Ingredience:





1 kelímek ananasového jogurtu
150 ml mléka (vychlazeného)
Rozdrcený led
½ lžíce citronové šťávy




3 kolečka kompotovaného ananasu
300 ml ananasového džusu

Jablečné Smoothie
Ingredience:








90 g jablečného kompotu
1 lžíce jablečného džusu
125 g kefíru
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce třtinového cukru
½ čajové lžičky skořice
300 ml oříškového sirupu

Kávové Smoothie
Ingredience:
 300 ml uvařené a vychlazené kávy
 1 lžíce třtinového cukru
 ½ banánu
 ½ vanilky
 1 lžíce mandlí
 1 čajová lžička javorového sirupu
 3 kostky ledu
 Lístky máty
Uvařte kávu s cukrem a nechte vychladit. Ingredience nalijte do mixéru a dobře promíchejte.
Třešňovokokosové Smoothie
Ingredience:
 300 g čerstvých třešní nebo 250 g kompotovaných
 300 ml kokosového sirupu
 1 limetka
Mango Banán Smoothie
Ingredience:
 ¼ manga
 ¼ banánu
 65 ml pomerančového džusu
 125 ml jogurtu
 ¼ lžíce medu
 Drcený led

