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Návod k použití 

MIXÉR NA FRAPPÉ 

R-447 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
Upozornění 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru. 

• Spotřebič není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo 
samostatného dálkového ovládacího systému. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce. 
• Spotřebič vždy vypojte z el. sítě, pokud jej nepoužíváte. 
• Jestliže je spotřebič v provozu, nedotýkejte se jeho pohyblivých částí. 
• Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu. Spotřebič není určen 

pro dlouhé mixování, mohlo by dojít k přehřátí motoru.  
• Tento spotřebič je ideální pro přípravu nápojů a omáček k různým 

příležitostem. Můžete jej použít k přípravě kávového frappé, k přípravě 
různých koktejlů, mléčných koktejlů či k rozmixování dětských šťáv a kaší.  

• Tento spotřebič je určen pouze pro mixování tekutin. Nepoužívejte velké a 
tuhé přísady. 

• Nikdy nemíchejte v tomto spotřebiči směsi tuku, horký olej nebo jiné horké 
kapaliny.  
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• Nepřidávejte přísady, pokud je spotřebič v provozu. 
• Před čistěním jej vždy odpojte ze zdroje elektrické energie. 
• Hlučnost spotřebiče je 70 dB. 
• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 

nebo do jejich blízkosti. 
• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch. 
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch. 
• Nikdy neumisťujte spotřebič na hořlavé předměty nebo v blízkosti hořlavých 

předmětů jako je dřevo, polštáře, látky, záclony apod. 
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte 

se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového 
kabelu/síťové zásuvky.  

• Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán 
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému 
servisu. 

• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič 
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

 
POPIS SPOTŘEBIČE 
 
A) Tělo přístroje 
B) Míchací vrtulka 
C) Míchací nádoba 
D) Přepínač ON/OFF 
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
• Po vyjmutí spotřebiče z přepravního obalu jej otřete vlhkým hadříkem. Nikdy 

jej neponořujte do vody. 
• Ujistěte se, že všechny části spotřebiče jsou řádně upevněny na svém místě. 
• Nezapínejte spotřebič, pokud není míchací vrtulka ponořena do kapaliny. 

 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že je přepínač ON/OFF na 
pozici „O“. 

• Naplňte nádobu tekutinou, přidejte další ingredience (nesmí být příliš velké 
ani tuhé). 

• Ponořte míchací vrtulku do kapaliny v nádobce. 
• Nastavením přepínače ON/OFF zapněte spotřebič na stupeň „I“ nebo „II“.  
• Umixujte Váš nápoj do požadované jemnosti. 
• Následně spotřebič vypněte nastavením přepínače ON/OFF do pozice „O“.  
• Nezapínejte spotřebič na dobu delší než 1 minutu a po každém použití jej 

nechte 10 minut odpočinout. 
• Poznámka: pokud při míchání nápoj vystřikuje ven, snižte rychlost na nižší 

stupeň nebo snižte množství nápoje. 
• Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je v provozu. 

 
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

• Spotřebič před jeho čištěním vypojte z el. sítě. 
• Spotřebič neponořujte do vody ani jiných tekutin, otřete jej pouze vlhkým 

hadříkem. 
• Pro vyčištění míchací vrtulky napusťte do hrnku čistou vodu, ponořte do ní 

vrtulku a na několik sekund zapněte. Toto provádějte bezprostředně po 
každém použití. 

• Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je řádně očištěn a osušen. 
• Spotřebič skladujte až po jeho vychladnutí, ne hned po použití. 
• Uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Nenechávejte spotřebič 

připojený do zásuvky po dobu, kdy jej nepoužíváte. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Jmenovitý příkon  100 W 
Objem nádoby 0,45 l 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


