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Návod na použitie 

RUČNÝ ŠĽAHAČ 

R-5520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
Upozornenie 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič neklaďte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo 

do ich blízkosti. 
• Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný 

povrch. 
• Napájací kábel by nemal visieť cez ostré hrany - hrozí poškodenie kábla. 
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite 

a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a 
nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo 
poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 
zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte 
odbornému servisu. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený 
alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
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prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiče (nástavce). 
• Používajte len nástavce dodané výrobcom. 
• Spotrebič je určený iba pre domáce použitie. 
• Spotrebič vypnite vždy pred výmenou príslušenstva. 
• Max. doba prevádzky sú 3 minúty. Potom nechajte spotrebič vychladnúť 

po dobu 15 minút, pred ďalším použitím. 
 
 
POPIS SPOTREBIČA 
 
1. Tlačidlo pre uvoľnenie nástavcov 
2. Prepínač rýchlosti 
3. Tlačidlo TURBO 
4. Nástavce 
5. Rameno základne + tlačidlo pre 
uvoľnenie šľahače 
6. Tlačidlo pre uvoľnenie ramena 
7. Misa 2,5 l 
8. Základňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesiace háky 

Šľahacie metly  
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POUŽITIE SPOTREBIČA 
• Vložte suroviny do šľahacie misy a tú následne vložte do základne spotrebiča. 
• Upevnite šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nástavce šľahače 

tak, aby boli pevne zaistené na svojom mieste (metla s ozubeným prstencom 
patrí do zodpovedajúceho otvoru). 

• Šľahač vložte do ramena základne - správne umiestnenie bude sprevádzané 
cvaknutím. 

• Nasuňte kryt misy na rameno základne a rameno sklopte do horizontálnej 
polohy. Po sklopení ramena do tejto polohy dôjde k vysunutiu tlačidlá pre 
odklopení ramena, ktoré je sprevádzané cvaknutím. 

• Uistite sa, že je prepínač rýchlosti na pozíciu "0". 
• Zapojte spotrebič do elektrickej siete. 
• Zapnite spotrebič a nastavte požadovanú rýchlosť. Spotrebič je vybavený 

tlačidlom Turbo, ktoré umožňuje okamžité krátkodobé zvýšenie výkonu 
spotrebiča. 

• Spotrebič vypnete posunutím prepínača rýchlosti na pozíciu "0". 
• Následne ho vypojte z elektrickej siete. 
• Odklopte rameno základne stlačením tlačidla pre odklopení ramena. 
• Stlačte tlačidlo na uvoľnenie šľahače a následne uvoľnite nástavce stlačením 

tlačidla pre uvoľnenie nástavcov. 
• Nikdy sa nepokúšajte vybrať nadstavce počas činnosti spotrebiča. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť. 
• Utrite vonkajší povrch šľahača navlhčenou handričkou a následne ho osušte. 
• Nástavce umyte pod tečúcou vodou. 
• Upozornenie: Spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny. 
• Spotrebič uskladnite na suchom, chladnom mieste. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220–240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý príkon 500 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 


