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Super Choppe Express
Model: CH-101G

Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. 
Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho připadné další použití.
Před obsluhou výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Před použitím mixéru pečlivě zkontrolujte příslušenství.
Tento mixér není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslový-
mi nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo pokud nebyly instruovány ohledně používání mixéru zodpovědnou osobou.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s mixérem nebudou hrát.
Před použitím tohoto mixéru zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na 
štítku. Pokud je mixér ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, odpojte 
jej od napájení. Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru. Mixér nezapínejte, pokud se zdá 
být jakýmkoli způsobem poškozený. Pro opravu, výměnu příslušenství nebo napájecího kabelu 
kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko. Není dovoleno ponořovat základnu 
do vody pro čištění a je zakázáno spustit mixér nebo stisknout ovládací tlačítko mokrýma ru-
kama.Teplota vody při čištění příslušenství mixéru by neměla být vyšší než 60°C. Nespouštějte 
mixér, pokud byly poškozeny vnitřní části. Když je motor v chodu, nevkládejte prsty ani jiné 
předměty do mixéru či nádoby. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrob-
cem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabrá-
nilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pro mixér používejte pouze dodané příslušenství. 
Mixér používejte pouze k určeným účelům. Mixér a příslušenství nepoužívejte k jiným účelům, 
než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování 
nádoby a při čištění je třeba zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se používat nože nebo příslu-
šenství k něčemu, k čemu nebyly určeny, abyste předešli riziku úrazu. Nesprávné použití nebo 
poškození nože nebo příslušenství může znamenat nebezpečí úrazu.

Popis částí Spínač
(2 rychlostní)

Motorová jednotka

Plastový ochranný 
kryt (víko)

Vedlejší nůžDržák nožů

Skleněná nádoba

Hlavní nůž
Protiskluzová podložka
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Návod k použití mixéru
Vyjměte všechny části výrobku z obalu. Umístěte skleněnou nádobu (misku) na rovný povrch  
a umístěte pod ní protiskluzovou podložku. Odstraňte plastové krytky čepele nožů.
Ujistěte se, že je držák nožů s noži správně umístěn uprostřed misky.
Vložte potravinu. Některé druhy potravin (např. maso, cibule, mrkev, atd.) je třeba nakrájet  
na menší kousky. Množství vložených potravin přizpůsobte jejich charakteru a velikosti, aby 
nedošlo k přetížení motoru. Nádobu uzavřete plastovým víkem. Na víko nasaďte motorovou 
jednotku. Zkontrolujte, zda je vše správně umístěno, ujistěte se, že plastové víko, nože i moto-
rová jednotka jsou nainstalovány na správném místě. Jednou rukou přidržte misku s víkem  
a druhou rukou stiskněte spínač (můžete si zvolit jednu ze dvou rychlostí), mixér začne 
pracovat. Uvolněte spínač, mixér přestane pracovat. Rychlost a dobu zpracování přizpůsobte 
druhu a velikosti zpracovávané potraviny. Vytáhněte mixér ze zástrčky a sejměte motorovou 
jednotku až poté, co se nůž přestane otáčet. Sundejte plastové víko, vyjměte nejprve nože a 
teprve poté jídlo. (Nože jsou velmi ostré, proto dávejte pozor, abyste se při manipulaci s nimi 
nepořezali ruku nebo jiné části těla.) Pozn.: Do skleněné misky ke zpracování nedávejte vodu 
nebo potraviny s teplotou nad 50 °C, aby nedošlo k poškození.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Před každou manipulací s noži odpojte motorovou jednotku ze sítě !!!

Řešení problémů

Problém Možná příčina Opatření

Nefunguje po zapnutí Motorová jednotka není správně 
umístěna

Motorovou jednotku  umístěte tak, 
aby správně dosedla na víko nádoby.

Mixér se během používání zastaví 1. Nízké napětí; 
2. Příliš mnoho ingrediencí 
3.  Automatická ochrana proti přetí-

žení motoru

1. Zkontrolujte napětí; 
2.  Snižte jejich množství  

v nádobě
3.  Nechte motor vychladnout (cca 

15 – 20 minut)

Zápach motoru při prvním použití Při prvním použitím mixéru zcela 
běžné

Pokud po opakovaném použití mixér 
stále zapáchá, zašlete jej prosím na 
servisní oddělení

Abnormální vibrace nebo hluk 1.  Držák nožů není správně nainsta-
lován

2.  Umístění produktu není stabilní
4. Příliš mnoho ingrediencí

1.  Odstraňte přísady a nainstalujte 
nože správně na místo

2.  Výrobek umístěte na rovnou 
plochu

3.  Snižte jejich množství  
v nádobě

Údržba
* Vyhněte se nárazům do mixéru, jinak může dojít k jeho deformaci nebo rozbití.
*  Po použití vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, vyčistěte mixér a otřete díly suchým hadříkem  

a uložte jej na suché a větrané místo.

Čištění
*  Nůž je odnímatelný a lze jej vyčistit. Pro bezpečnost při manipulaci s nožem jsou doporučeny 

rukavice.
*  Při manipulaci s nožem, při vyprazdňováním nádoby a během čištění je třeba opatrnost. Nepo-

koušejte se používat nůž nebo příslušenství jinak, než k čemu je určený, abyste předešli riziku 
úrazu. Nesprávné použití nebo montáž nože nebo příslušenství může znamenat nebezpečí.
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*  Po vyčištění a vysušení mixér opět sestavte. Při nastavování nože věnujte pozornost tomu, 
abyste si nepořezali ruce.

*  Všechny díly lze čistit mycím prostředkem a houbou, nepoužívejte drátěnku, aby nedošlo  
k poškození povrchu mixéru.

*  Skleněnou misku a plastové víko lze čistit v myčce na nádobí.
*  Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody, vnější povrch lze pouze otřít vlhkým hadří-

kem. Nevyplachujte vodou, aby nedošlo ke vniknutí vody do motoru a následné poruše.
*  Tento mixér není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud ne-
jsou pod dohledem nebo pokud nebyly instruovány ohledně používání spotřebiče osobou 
zodpovědnou za jejich bezpečnost.

* Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s mixérem hrát.

Technická specifikace
Jmenovité napětí: AC 230 V / 50 Hz
Příkon: 350 W
Objem nádoby: 1,8 ℓ

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
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 nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, pře-

tížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému 
výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.


