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Tyčový mixer AKU
návod k použití

 MODEL: HJ-1152
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, 
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro 
jeho případné další použití.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte celý návod !

Varování
Nože jsou velmi ostré. Při manipulaci proto dbejte zvýšené opatrnosti, předejdete tak zraněním. U tohoto 
výrobku je vysoké riziko vzniku zranění zapříčiněné neúmyslným zapnutím. Výrobek je dobíjecí, a proto 
je kdykoliv připraven k provozu (pokud je nabitý). Pokud jsou nože zaseknuté pak před odstraněním 
zaseknutého jídla, popř. při čištění části s noži vždy odstraňte jednotku motoru.

Výrobek je konstruován pro zpracování běžného množství jídla.
Součástí mixéru je nabíjecí základna s integrovaným nízkonapěťovým zdrojem. 
Používejte výrobek pouze s dodanou nabíječkou. Při nabíjení s nabíječkou nehýbejte. Nabíječka může 
být neustále zapojená do zásuvky.
Chraňte jednotku motoru, nabíječku a kabel nabíječky proti vlhkosti. Motor a kabel nesmíte používat, 
pokud jste je ponořili do vody.
Tento výrobek nesmí používat osoby, včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslovými a mentálními 
schopnostmi, ani osoby s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. 
Doporučujeme držet výrobek mimo dosah dětí.
Pokud výrobek déle nepoužíváte, vypojte nabíjecí základnu ze zásuvky. Před použitím se ujistěte, že na-
bíječka ani kabel nejsou poškozeny. Opravy a výměnu kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní 
technik. Špatný nebo nekvalifikovaný zásah do výrobku může způsobit zranění. Výrobek nevystavujte 
přímému slunečnímu záření. 

Popis částí: 

1. Kontrolka
2. Uvolňovací
     tlačítko spínače
3. Spínač
4. Motorová část
5. Hřídel mixéru
6. Mixovací nože
7. Nabíjecí základna
8. Síťové připojení
     nabíječky
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Dobíjení
pro dobíjení slouží pouze k tomu určená dobíjecí základna, která je součástí balení. Ideální teplotní roz-
mezí pro dobíjení je mezi 15˚C a 35˚C. 
Plné dobití: asi za 4 hodiny Provozní doba: 15–20 minut (záleží na způsobu použití).
Po každém použití vložte mixer zpět do nabíječky. Budete si tak jisti, že je mixer vždy připraven k použití. 
V nabíječce můžete mixér také skladovat. I v případě, že nebudete spotřebič déle používat, si baterie 
uchovají optimální úroveň nabití. Baterie jsou chráněny před úplným vybitím. Úplně vybitý spotřebič 
musí být nabíjen alespoň po dobu 30 minut.

Kontrolka

Nabíječka (připojená ke zdroji) Dobíjení nebo provoz
Zelené světlo Úsporný režim
Červené světlo (spotřebič je v nabíječce) Baterie se nabíj
Zelené světlo (spotřebič je v nabíječce) Baterie je plně nabitá

Uvolňovací tlačítko (2) stisknuté Stav baterie
Kontrolka zhasnutá Baterie je plně dobitá
Červená kontrolka rozsvícená Dostatečné dobití pro jedno použití

Příčina Řešení
Nože jsou zaseknuté Odstraňte jednotku motoru

Odstraňte zablokované jídlo
Pokračujte

Bezpečnostní pokyny, spouštění

Zapnutí spotřebiče
Spotřebič má bezpečnostní pojistku pro spouštění. Pro bezpečné zapnutí se držte těchto pokynů:
Palcem stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a podržte ho.
Potom stiskněte vypínač (3), tím uvedete mixer do provozu. Během provozu můžete spotřebič vypnout 
uvolněním tlačítka.
Automatické vypnutí
Pokud se spotřebič zasekne, automaticky se vypne. Po 3 vteřinách ho můžete znovu zapnout.

Řešení problému – mixer se zastaví

Použití
Tento spotřebič je vhodný jak pro přípravu dipů, omáček, polévek, majonéz, dětského jídla, tak pro 
míchání drinků a mléčných koktejlů.
Vyjměte motorovou část z nabíjecí základny. Sesaďte ji s pracovní částí
a  zaklapněte (viz. obr.  2-a). Postavte mixér  vertikálně  do nádoby, stiskněte bezpečnostní  tlačítko 2 a 
potom  vypínač 3 (viz. obr.  2-b).
Po použití otočením odpojte jednotku motoru od hřídele (viz. obr. 2-c)
Motorovou jednotku vložte zpět do dobíjecí základny.
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Nemixujte extrémně horké a tvrdé jídlo. Před mixováním maso, sýr, cibuli, česnek, a mrkev nejprve roz-
krájejte. Odstraňte slupky, ořechy zbavte skořápek. Z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky. Maximál-
ní doporučené množství a doba mixování jednotlivých potravin viz. tabulka.

Čištění
Před čištěním vždy odstraňte motor ! Neponořujte motor a nabíječku do vody, ani je nemyjte pod tekou-
cí vodou. Při zpracování barevného jídla může dojít k obarvení plastových částí. Před čištěním tyto části 
umyjte rostlinným olejem.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 

max. množství

čas (s)

mléko
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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 potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

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 návodu k použití.

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

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, nevhodného příslu-

šenství 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.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


