
KUCHYŇSKÝ ROBOT
„ROBOT CHEF SAMURAJ“

Návod k použití

230V/50-60Hz 300W

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto 
výrobku. Přejeme Vám mnoho spokojenosti
s tímto kuchyňským robotem!

Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze před prvním 
použitím. Návod si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Všeobecné bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní doporučení

1. Než začnete přístroj poprvé používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, které jsou bez dozoru. Tento přístroj není dětskou 

hračkou, děti nebo osoby s omezenými duševními schopnostmi mohou přístroj používat 
vždy pouze pod dohledem kompetentní dospělé osoby. 

3. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí místní 
elektrické sítě.

4. Tento kuchyňský přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
5. Jakmile ukončíte práci s přístrojem, odpojte jej z elektrické zásuvky a co nejdříve vyčistěte.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo byl poškozen. V takovém 

případě přístroj nepoužívejte a kontaktujte co nejdříve servisní oddělení.
7. Přístroj, přívodní šňůru ani elektrickou zástrčku neponořujte do vody/tekutin ani 

neoplachujte pod vodou či jinou tekutinou. 
8. Nedovolte, aby přívodní šňůra visela dolů v dosahu malých dětí.
9. Chraňte přívodní šňůru před zdroji horka a mechanickým poškozením. Přívodní šňůra 

nesmí vést přes ostré hrany. 
10. Pokud je přívodní šňůra poškozena, přístroj nepoužívejte. Vyvarujte se nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. Přívodní šňůru smí vyměnit pouze odborný servis.
11. Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
12. Při dávání surovin do mísy dávejte pozor na nůž, který je ostrý. Používejte raději lžíci.
12. Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí, při přehřátí se přístroj automaticky vypne. 

Poté je nutno vyčkat, dokud se přístroj neochladí.
13. Přístroj nezapínejte ani nezapojujte do elektrické sítě, pokud máte vlhké či mokré ruce. 

Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
14. Chraňte přístroj před pády, nárazy.
15. Při čištění a uchopování nože do rukou buďte vždy velmi opatrní, nože jsou velmi ostré.
16. Před vyprázdněním obsahu z mísy musíte nejprve vyndat nůž.
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17. Nedotýkejte se pohybujících se, rotujících částí.
18. Nezapínejte robot, pokud je mísa prázdná.
19. Osoby obsluhující přístroj musí být vždy seznámeny s pokyny uvedenými v tomto 

návodu k použití.
20. Pokud jsou v dosahu používaného přístroje malé děti, vždy zajistěte jejich dozor. Přístroj 

také uskladněte na bezpečném místě z dosahu malých dětí.
21. Používejte tento přístroj pouze pro účely, pro které byl vyroben. Přístroj sami neopravujte 

ani nijak nepozměňujte jeho části. Jinak hrozí, že neodborným zásahem se stane používání 
přístroje nebezpečným.

22. Robot nepřetěžujte a dodržujte pokyny pro maximální zatížení: např. při zpracování masa 
- maximum 200 g jedné dávky, pro ostatní potraviny uvedena max. hmotnost v tabulce 
na konci návodu. Maximální doba nepřetržitého provozu robotu je 30 sekund, poté 
je nutno dodržet přestávku 2 minut. Po dokončení práce nechte robot vychladnout při 
pokojové teplotě. Při nedodržení může dojít k poškození přístroje.

Použití
1. Na pracovní plochu umístěte protiskluznou podložku, zvlněná část má být dole.
2. Mísu položte doprostřed protiskluzné podložky.
3. Namažte kolík v míse pro kotouč s noži (máslem, sádlem, stolním olejem). Toto není nutné 

při mixování tekutých potravin
4. Kotouč s nožem nasaďte na kolík v míse. Do mísy dejte potraviny, které chcete zpracovat. 

V případě větších kousků předkrájejte na 1 cm kousky. Nezpracovávejte v robotu extrémně 
tvrdé potraviny jako kávová zrnka, ledové kostky, koření či tvrdou čokoládu apod.. Mohlo 
by dojít k poškození nožů nebo jejich unašeče. 

5. Nasaďte na mísu víko proti cákání. Ujistěte se, že rýhy na víku pasují přes výstupky na 
okraji mísy a víko je nasazeno až na konec výstupků. Robot nelze spustit, pokud nebude 
víko správně nasazeno.

6. Nasaďte hnací jednotku robotu. Hnací jednotka robotu musí být před spuštěním řádně 
nasazena. Robot nelze spustit, pokud nebude víko správně nasazeno.

7. Zapojte elektrickou zástrčku robotu do elektrické zásuvky.
8. Zapnutí robotu: Zvolte požadovanou rychlost HIGH (vysoká) nebo LOW (nízká). Stlačte 

rukou spínač dle zvolené rychlosti na horní část hnacího dílu. Pro rovnoměrné zpracování 
ingrediencí uvnitř mísy stlačte opakovaně a vždy krátce. Dosáhnete tak pulsního 
zpracování, tímto zabráníte nerovnoměrnému zpracování ingrediencí uvnitř mísy. Celý 
obsah určený pro zpracování robotem zpracovávejte postupně - jakmile dokončíte 
zpracování jedné části dávky, vyjměte ji z mísy a zpracujte další část dávky. Celý obsah tedy 
rozdělíte do několika dávek a postupně zpracujete. Pokud se ingredience nalepí na stěny 
mísy, zastavte robot a ingredience seškrábejte ze stěn dolů ke dnu mísy. 

9. Po ukončení práce přístroj odpojte z elektrické zásuvky a co nejdříve vyčistěte.

Čištění a údržba

Vždy nejdříve vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky.
K čištění hnací jednotky s přívodní šňůrou lze použít navlhčený hadřík. Poté otřete utěrkou 

do sucha.
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Protiskluznou podložku otřete navlhčeným hadříkem a poté otřete utěrkou do sucha.
Příslušenství (mísa, víko, nože) myjte za použití běžných saponátů určených k mytí nádobí, 

opláchněte a otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, mohli byste povrch 
poškrábat.

Mísu a víko můžete umýt i v myčce, umístěte do horní přihrádky myčky.
Při čištění nožů buďte velmi opatrní, nože jsou velmi ostré.
Nože stejně jako kterékoli jiné nože, u kterých Vám záleží na udržení jejich kvality, 

nedoporučujeme mýt v myčce, mohlo by dojít k mechanickému a/nebo chemickému 
poškození povrchu či ostří.

Uskladnění
Vyčištěné a suché části robotu sestavte dohromady, přívodní šňůru obtočte okolo a celý 

přístroj uskladněte na suchém místě, z dosahu malých dětí.

Tabulka maximálního zatížení

POTRAVINA MAX. KAPACITA PŘÍPRAVA

Maso 200g Vykrájejete kosti, tuk a chrupavky. Nakrájejte na 1 cm kousky.

Bylinky a drobné cibuloviny (např. česnek) 50g Dle druhu - Oloupejte.

Oříšky (např. mandle) 300g Oloupejte.

Sýr (např. cheddar) 100g Nakrájejte na 1-2cm kousky.

Chléb 75g Nakrájejte na 1-2cm kousky.

Vejce vařená na tvrdo 6 Rozkrojte na půlky nebo čtvrtiny (dle velikosti vejce).

Cibule 250g Nakrájejte na cca 2cm kousky.

Sušenky 150g Rozlámejte na kousky.

Měkké ovoce (např. maliny) 300g Dle druhu - Oloupejte, odstraňte pecky.

Dodržujte uvedenou max. kapacitu. Nepřetěžujte přístroj.

UPOZORNĚNÍ!!!

- NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ, POKUD JE UVNITŘ USKLADNĚNO PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPŘ. VOLNĚ 
POLOŽENÝ NŮŽ)!

- POKUD MÁTE PŘÍSTROJŮ VÍCE, NEDÁVEJTE DOVNITŘ MÍSY DVA NOŽE, MOHLO BY DOJÍT 
K NÁHODNÉMU ZAPNUTÍ, KDY NA TOTO ZAPOMENETE A K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ 
PŘÍSTROJE A/NEBO ZRANĚNÍ OSOB!

Technické údaje
Třída ochrany II
Jmenovité napětí: 230V~
Jmenovitá frekvence: 50-60Hz
Jmenovitý výkon: 300W
Model č.: HB-460



Jak postupovat, pokud přístroj nefunguje správně?

Ověřte:
- zda je přístroj zapojen do elektrické zásuvky
- zda je víko správně nasazeno
- zda je správně nasazena hnací jednotka
Stále Váš přístroj nefunguje?
- prosím, kontaktujte servisní středisko prodejce či přímo prodejce.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neeko-

nomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v ná-
vodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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