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Návod na použitie 

KUCHYNSKÝ ROBOT 

R-586 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o 
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú 
vykonávať deti, ak 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. 

• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 

• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič neklaďte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti. 
• Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný 

povrch. 
• Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch. 
• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte 

spotrebič do vody alebo inej tekutiny. 
• Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a 

odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič 

vychladnúť. 
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 

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

• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, 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. 

• Pred uchytením alebo odstránením príslušenstva prístroj vypnite a odpojte ho 
zo siete. 

• Nikdy nedávajte prsty do blízkosti pohyblivých častí spotrebiča. 
• Nikdy nepoužívajte neautorizované príslušenstvo. 
• Pred prípadným premiestnením spotrebiča sa uistite, že sú všetky časti 

zabezpečené. 
• Tento prístroj je určený pre použitie v domácnostiach. 
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POPIS PRÍSTROJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Otvor vo veku pre pridávanie 
surovín 
2. Nerezová misa 
3. Rameno prístroja 
4. Tlačidlo pre uvoľnenie ramena 
5. Regulátor rýchlosti 

6. Základňa prístroja 
7. Hnetací hák 
8. Protínací metla 
9. Šľahacia metla 
10. Stierka 

 
PRÍSLUŠENSTVO SPOTREBIČA A JEHO POUŽITIE 
 
Hák na miesenie 

• Je vhodný na prípravu pevných a kysnutých ciest apod. 
• Odporúčaný stupeň rýchlosti je 1–3. 
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Miešacia metla 
• Je vhodná na prípravu rôznych typov náplní, tvarohových dezertov, zmesi na 

palacinky, zemiakovej kaše apod. 
• Odporúčaný stupeň rýchlosti je 2–4. 

 
Šľahacia metla 

• Je vhodná na prípravu tortových korpusov, smotany, snehového pečiva, suflé, 
pien atď. 

• Odporúčaný stupeň rýchlosti je 5–6 a pulzný režim, ktorý je vhodný na 
bleskové premiešanie surovín. 

• Nepoužívajte túto metlu na tuhé hmoty, mohli by ju poškodiť. 
 
POUŽITIE SPOTREBIČA 
 
ZOSTAVENIE SPOTREBIČA 

• Stlačením tlačidla "PRESS" odistite rameno a vyklopte ho nahor. Aretácia 
ramena v otvorenej polohe je signalizovaná vysunutím tohto tlačidla a je 
sprevádzané počuteľným cvaknutím. Nasaďte plastový kryt. 

• Nerezovú misu vložte do otvoru základne prístroja a upevnite ju pootočením v 
smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je misa pevne na svojom mieste. 

• Teraz nasaďte nástavec do mixovacej hlavy (v ramene prístroja) a otáčaním 
proti smeru hodinových ručičiek ho upevnite. Ľahkým zatiahnutím 
skontrolujte, že je riadne upevnený. 

• Vložte suroviny do misy. 
• Stlačte tlačidlo "PRESS" a rameno sklopte do horizontálnej polohy. Po 

sklopení ramena do tejto polohy dôjde k vysunutiu tlačidla "PRESS", ktoré je 
sprevádzané cvaknutím. 

• Spotrebič zapnite regulátorom rýchlosti a nastavte požadovanú rýchlosť, 
následne ho vypnite otočením regulátora do pôvodnej polohy. 

 
VYBRATIE NÁSTAVCA A MISY 

• Stlačením tlačidla "PRESS" odistite rameno a vyklopte ho nahor, až 
rameno zapadne do otvorenej polohy. 
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• Nástavec uchopte a mierne ho zatlačte smerom k mixovacej hlave, 
potom ho pootočte v smere hodinových ručičiek a vyberte ho. 

• Misu pootočte v protismere hodinových ručičiek a vyberte ju zo základne. 
 
Upozornenie: Maximálna doba prevádzky spotrebiča je 5 minút a potom je potrebné 
ho nechať vychladnúť po dobu 20 minút. 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením spotrebič vypojte z elektrickej siete. 
• Umyte nástavec a misu v saponátovej vode a následne opláchnite a riadne 

osušte. 
• Na čistenie základne a ramena prístroja použite vlhkú handričku, potom ich 

utrite dosucha. 
• Nikdy neponárajte spotrebič ani jeho napájací kábel do vody alebo inej 

tekutiny. Na čistenie nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá či abrazívne 
prípravky. Inak by mohlo dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča. 

• Prístroj uložte na vhodnom, suchom mieste a uistite sa, že je rameno v 
horizontálnej polohe. 

• Upozornenie: Nevkladajte miesiaci hák, šľahacie a protínací metlu do 
umývačky riadu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuchynský robot R-586 SK 
 

 
7 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220–240 V 
Menovitý kmitočet 50/60 Hz 
Menovitý príkon 700 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. 

 


