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Návod k použití 

TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1 

R-556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

• 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. 

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické 
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke 
které chcete spotřebič připojit. 

• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• 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.  

• Spotřebič vždy odpojte od napájení před sestavováním, před rozebíráním, při 
čištění nebo při manipulaci s nožem. 
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• Síťový kabel chraňte před poškozením ostrými hranami nebo horkými 
předměty. 

• Břity nože jsou velmi ostré! Při manipulaci je nutná opatrnost! 
• Při práci s mixérem nesahejte do mísy prsty ani nástroji. Hrozí vážné úrazy 

nebo poškození mixéru.  
• Motorovou jednotku a kabel chraňte před kapalinami a vlhkostí, nemyjte je 

pod vodou. 
• Nedotýkejte se pohyblivých částí. 
• Zabraňte kontaktu s horkými povrchy (vařič apod.). 
• Dodržujte hygienická pravidla pro čištění povrchů, které jsou v kontaktu s 

potravinami, a dále doby a rychlosti zpracování pro různá příslušenství. 
• Při jejich nedodržení hrozí riziko úrazu. Při vyprazdňování mísy a manipulaci 

s nožem, postupujte se zvýšenou opatrností.  
• Před výměnou příslušenství nebo pohybujících se částí odpojte spotřebič od 

napájení. 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 
1) POPIS MIXÉRU 
     1. Regulátor rychlosti 
     2. Tlačítko rychlost 
     3. Turbo tlačítko 
     4. Základna spotřebiče 
     5. Nástavec pro mixování 
 

 

 
 

POUŽITÍ MIXÉRU 
• Maximální doba mixování nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě 

jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka. 
• Pro pevné spojení mixovacího nástavce se základnou spotřebiče otočte 

nástavcem proti směru hodinových ručiček až do utažení. Pro jeho odpojení 
jej otočte opačným směrem. 

• Zapojte spotřebič do elektrické sítě. 
• Zapněte jej tlačítkem rychlost, nastavte požadovanou rychlost. 
• Pro ukončení mixování potravin uvolněte tlačítko rychlost. 
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2) POPIS SPOTŘEBIČE – NÁDOBA NA SEKÁNÍ POTRAVIN 
    
     1. Základna spotřebiče 
     2. Odnímatelné víko 
     3. Konektor 
     4. Sekací nůž 
     5. Nádoba 
 
 
 

 

 
POUŽITÍ SEKACÍ NÁDOBY – viz obrázek níže 

• Maximální doba sekání nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě 
jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka. 

• Upevněte nerezovou čepel na sekací nádobu (obr. 1). 
• Vložte potraviny do nádoby. 
• Poznámka: potraviny by měly být pokrájené na malé kousky, z masa 

odstraněné kosti – maximální množství masa nikdy nesmí přesáhnout 200 g. 
• Připevněte víko na sekací nádobu, ujistěte se, zda výběžek na vnitřní straně 

stěny nádoby zapadá do drážky víka, poté víko zasuňte a otočte jím po směru 
hodinových ručiček, dokud není pevně utaženo (obr. 2). Pro vysunutí víka jím 
otočte opačným směrem.  

• Vložte základnu spotřebiče do otvoru ve víku a pro upevnění jí otočte po 
směru hodinových ručiček (obr. 3).  

• Zapojte spotřebič do zásuvky. Poté stiskněte a podržte tlačítko rychlosti pro 
spuštění procesu. Zároveň si můžete zvolit potřebnou rychlost jejím 
nastavením pomocí regulátoru rychlosti, rychlost se bude pravidelně 
zvyšovat, když nastavíte regulátor z leva doprava.  
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• Proces sekání lze také spustit podržením Turbo tlačítka, spotřebič bude 
pracovat s nejvyšší rychlostí po celou dobu. Rychlost se nezmění ani, když 
nastavíte regulátor rychlosti.  

• Spotřebič zastavíte uvolněním tlačítka rychlosti/Turbo tlačítka. 
• Po vypnutí spotřebiče jej vypojte z elektrické sítě a poté odejměte základnu z 

víka jejím otočením proti směru hodinových ručiček. 
• Otočením víka proti směru hodinových ručiček jej odejměte a odeberte 

nasekané potraviny. 
• Upozornění: Vždy odnímejte základnu spotřebiče z víka vždy jako první a až 

poté odejměte víko samotné. Nikdy neodnímejte víko s nasazenou 
základnou. 
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3) POPIS SPOTŘEBIČE – ŠLEHACÍ NÁSTAVEC 
 
     1. Základna spotřebiče 
     2. Šlehací metla 
     3. Šlehací nádoba 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ ŠLEHAČE 

• Maximální doba šlehání nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě 
jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka. 

• Pro spojení šlehacího nástavce se základnou otočte šlehací metlou proti 
směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažená. Pro odpojení jen 
otočte metlou opačným směrem.  

• Zapojte spotřebič do elektrické sítě. 
• Šlehací nádobu naplňte požadovaným množstvím tekutin (bílky, šlehačka 

apod. – upozornění: nelze použít pro šlehání hustých hmot/krémů!). 
• Spotřebič zapněte tlačítkem rychlosti/Turbo tlačítkem. 
•  Zároveň si můžete zvolit potřebnou rychlost jejím nastavením pomocí 

regulátoru rychlosti, rychlost se bude pravidelně zvyšovat, když nastavíte 
regulátor z leva doprava.  

• Po vypnutí spotřebiče jej vypojte z elektrické sítě a následně odpojte základnu 
od šlehacího nástavce. 
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ČIŠTĚNÍ 
• Spotřebič před čištěním odpojte z elektrické sítě. 
• Břity sekacího nože jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně. 
• Buďte zvlášť opatrní při přípravě pokrmů pro malé děti. Hřídel mixéru 

důkladně sterilizujte.  
• Některé potraviny jako například vejce, mrkev mohou změnit barvu plastu. 

Zbarvení můžete zkusit odstranit pomocí navlhčeného hadříku v rostlinném 
oleji. 

• Základnu spotřebiče čistěte pouze navlhčenou utěrkou – nikdy ji neponořujte 
do vody, ani napájecí kabel.  

• Jednotlivé díly (vyjma základny spotřebiče) omyjte v teplé vodě. 
• Pro čištění nepoužívejte ředidla, benzín, hrubý kartáček, abrazivní čisticí 

prostředky. Mohlo by dojít k poškození nebo odbarvení povrchu přístroje.  
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220–240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon  600 W 
Objem nádoby na mixování 700 ml 
Objem nádoby sekáčku 500 ml 

 
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.  


