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Návod na použitie 

TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1 

R-556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické 
údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, 
ku ktorej chcete spotrebič pripojiť. 

• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• 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 
prúdom. 

• Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Spotrebič vždy odpojte od napájania pred zostavovaním, pred rozoberaním, 
pri čistení alebo pri manipulácii s nožom. 
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• Sieťový kábel chráňte pred poškodením ostrými hranami alebo horúcimi 
predmetmi. 

• Brity nože sú veľmi ostré! Pri manipulácii je potrebná opatrnosť! 
• Pri práci s mixérom nesiahajte do misy prstami ani nástrojmi. Hrozí vážne 

úrazy alebo poškodenia mixéra. 
• Motorovú jednotku a kábel chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou, neumývajte 

je pod vodou. 
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí. 
• Zabráňte kontaktu s horúcimi povrchmi (varič apod.). 
• Dodržujte hygienické predpisy pre čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s 

potravinami, a ďalej doby a rýchlosti spracovania pre rôzne príslušenstvo. 
• Pri ich nedodržaní hrozí riziko úrazu. Pri vyprázdňovaní misy a manipuláciu s 

nožom, postupujte so zvýšenou opatrnosťou. 
• Pred výmenou príslušenstva alebo pohyblivých častí odpojte spotrebič od 

napájania. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 
1) POPIS MIXÉRA 
     1. Regulátor rýchlosti 
     2. Tlačidlo rýchlosť 
     3. Turbo tlačidlo 
     4. Základňa spotrebiča 
     5. Nástavec pre mixovanie 
 

 

 
 

POUŽITIE MIXÉRA 
• Maximálny čas mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po 

sebe nasledujúcimi cykly musí byť dodržaná 3 minútová prestávka. 
• Pre pevné spojenie mixovacieho nástavca sa základňou spotrebiča otočte 

nástavcom proti smeru hodinových ručičiek až do utiahnutie. Pre jeho 
odpojenie ho otočte opačným smerom. 

• Zapojte spotrebič do elektrickej siete. 
• Zapnite ho tlačidlom rýchlosť, nastavte požadovanú rýchlosť. 
• Pre ukončenie mixovanie potravín uvoľnite tlačidlo rýchlosť. 
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2) POPIS SPOTREBIČA – NÁDOBA NA SEKANIE POTRAVÍN 
    
     1. Základňa spotrebiča 
     2. Odnímateľné veko 
     3. Konektor 
     4. Sekací nôž 

5. Nádoba 
 
 
 

 

 
POUŽITIE SEKACIE NÁDOBY - viď obrázok nižšie 

• Maximálna doba sekanie nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po 
sebe nasledujúcimi cykly musí byť dodržaná 3 minútová prestávka. 

• Upevnite nerezovú čepeľ na sekacie nádobu (obr. 1). 
• Vložte potraviny do nádoby. 
• Poznámka: potraviny by mali byť pokrájané na malé kúsky, z mäsa 

odstránené kosti - maximálne množstvo mäsa nikdy nesmie presiahnuť 200 
g. 

• Pripevnite veko na sekacie nádobu, uistite sa, či výbežok na vnútornej strane 
steny nádoby zapadá do drážky veka, potom veko zasuňte a otočte ním v 
smere hodinových ručičiek, kým nie je pevne utiahnuté (obr. 2). Pre vysunutie 
veka ním otočte opačným smerom. 

• Vložte základňu spotrebiča do otvoru vo veku a pre upevnenie jej otočte v 
smere hodinových ručičiek (obr. 3). 

• Zapojte spotrebič do zásuvky. Potom stlačte a podržte tlačidlo rýchlosti pre 
spustenie procesu. Zároveň si môžete zvoliť potrebnú rýchlosť jej nastavením 
pomocou regulátora rýchlosti, rýchlosť sa bude pravidelne zvyšovať, keď 
nastavíte regulátor zľava doprava. 
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• Proces sekanie možno tiež spustiť podržaním Turbo tlačidla, spotrebič bude 
pracovať s najvyššou rýchlosťou po celú dobu. Rýchlosť sa nezmení ani, keď 
nastavíte regulátor rýchlosti. 

• Spotrebič zastavíte uvoľnením tlačidla rýchlosti/Turbo tlačidla. 
• Po vypnutí spotrebiča ho vypojte z elektrickej siete a potom odstráňte 

základňu z veka jej otočením proti smeru hodinových ručičiek. 
• Otočením veka proti smeru hodinových ručičiek ho odoberte a odstráňte 

nasekané potraviny. 
• Upozornenie: Vždy odnímajte základňu spotrebiča z veka vždy ako prvý a až 

potom odstráňte veko samotnej. Nikdy neodnímajte veko s nasadenou 
základňou. 
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3) POPIS SPOTREBIČA – šľahací nástavec 
 
     1. Základňa spotrebiča 
     2. Šľahacia metla 
     3. Šľahacia nádoba 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITIE ŠĽAHAČE 

• Maximálna doba šľahanie nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po 
sebe nasledujúcimi cykly musí byť dodržaná 3 minútová prestávka. 

• Pre spojenie šľahacieho nástavce so základňou otočte šľahacou metlou proti 
smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nebude pevne utiahnutá. Pre odpojenie len 
otočte metlou opačným smerom. 

• Zapojte spotrebič do elektrickej siete. 
• Šľahacie nádobu naplňte požadovaným množstvom tekutín (bielky, šľahačka 

apod. - upozornenie: nemožno použiť pre šľahanie hustých hmôt/krémov!). 
• Spotrebič zapnite tlačidlom rýchlosti/Turbo tlačidlom. 
• Zároveň si môžete zvoliť potrebnú rýchlosť jej nastavením pomocou 

regulátora rýchlosti, rýchlosť sa bude pravidelne zvyšovať, keď nastavíte 
regulátor zľava doprava. 

• Po vypnutí spotrebiča ho vypojte z elektrickej siete a následne odpojte 
základňu od nadstavca na šľahanie. 
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ČISTENIE 
• Spotrebič pred čistením odpojte z elektrickej siete. 
• Brity sekacieho noža sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne. 
• Buďte zvlášť opatrní pri príprave pokrmov pre malé deti. Hriadeľ mixéra 

dôkladne sterilizujte. 
• Niektoré potraviny ako napríklad vajcia, mrkva môžu zmeniť farbu plastu. 

Sfarbenie môžete skúsiť odstrániť pomocou navlhčenej handričky v 
rastlinnom oleji. 

• Základňu spotrebiča čistite len navlhčenou utierkou - nikdy ju neponárajte do 
vody, ani napájací kábel. 

• Jednotlivé diely (okrem základne spotrebiča) umyte v teplej vode. 
• Na čistenie nepoužívajte riedidlá, benzín, hrubý kefka, abrazívne čistiace 

prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo odfarbenie povrchu prístroja. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220–240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 600 W 
Objem nádoby na mixovanie 700 ml 
Objem nádoby sekáčika 500 ml 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


