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PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S MODELEM, KTERÝ JSTE SI ZAKOUPILI, JE VYOBRAZENO
NA ŠTÍTKU NA HORNÍ ČÁSTI OBALU. 

Přístroj můžete dovybavit podle Vašich představ příslušenstvím popsaným v tomto návodu, které lze zakoupit u
obvyklého prodejce nebo ve schváleném servisním středisku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČIŠTĚNÍ

- Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod: použití v rozporu s návodem zbavuje naši společnost jakékoli
odpovědnosti.

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti
jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich
bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s
přístrojem nehrály.

- Jakýkoliv jiný zásah, než je běžné čištění a údržba, které provádí zákazník, musí provádět schválené servisní středisko (viz
seznam v servisní knížce).

- Před výměnou příslušenství nebo dotýkáním se součástí, které jsou při zapnutí přístroje pohyblivé, přístroj vypněte a odpo-
jte od zdroje napájení. 

- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí Vašeho přístroje odpovídá napětí Vaší elektrické zásuvky.
Při jakémkoliv chybném připojení k síti zaniká záruka.
- Váš přístroj je určen výhradně k přípravě pokrmů a používání uvnitř bytu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud řádně nefunguje, pokud byl poškozen nebo jestli byl poškozen přívodní kabel nebo zástrčka. 
- Vyhněte se jakémukoliv nebezpečí a povinně je nechte vyměnit ve smluvním servisním středisku (viz seznam v servisní

příručce).
- Přístroj, napájecí šňůru nebo zástrčku nikdy nedávejte do vody ani do žádné jiné tekutiny.
- Napájecí šňůra se nikdy nesmí nacházet na dosah dětí, v blízkosti teplých částí vašeho přístroje nebo v kontaktu s nimi,

v blízkosti tepelného zdroje a nesmí ležet na ostré hraně.
- V zájmu vlastního bezpečí používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou určené pro váš přístroj.
- Pro zasunutí potravin do plnícího otvoru používejte vždy pěchovátka (b1, i1, m1), pokud je přístroj zapnutý, nikdy netlačte

potraviny prsty, vidličkou, nožem nebo jakýmkoli jiným předmětem.
- Přístroj nepoužívejte při chodu naprázdno.
- Mixovací nádobu (h3) nikdy nepoužívejte bez surovin, bez víka (h2) nebo pouze se suchými potravinami a nenalévejte do ní

vařící vodu. 
- Přístroj používejte pouze na rovné, čisté a suché ploše.
- Příslušenství nedávejte do mikrovlnné trouby a nevyvařujte je.
- Dbejte na to, aby se během provozu nenacházely bezprostředně nad příslušenstvím dlouhé vlasy, šály, kravaty, atd.
- Přistroj vždy odpojte od napájení, přestanete-li jej používat, čistíte-li jej nebo pokud došlo k výpadku elektrického proudu.
- S kovovým nožem (d1), nožem mixovací nádoby (h), malého sekáčku (j), mlýnku (k), hlavy sekáčku a kotouči kráječe ze-

leniny (e) zacházejte velmi opatrně, nebo� jsou velice ostré. Před vyprázdněním nádoby je vždy bezpodmínečně nutné vyj-
mout kovový nůž (d1) uchopením za jeho unášeč. 

- Příslušenství nepoužívejte k jiným účelům (mražení – vaření – sterilizace za horka).
- Filtr (i3) ani základnu (i4) odš�avovače nepoužívejte, pokud jsou poškozené. 
- Šlehač (f2) nebo emulgační kotouč (f1) nepoužívejte na přípravu hustého těsta. 

- Přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Pro lepší čištění jednotlivý příslušenství po použití rychle opláchněte.
- Umyjte a osušte jednotlivá příslušenství; příslušenství je možné mýt v myčce, ve dřezu nebo pod tekoucí vodou, s výjimkou sestavy

hlavy sekáčku (l +mA + m2 + m3 + m4 + m5), těla šlehače (f2) a těla motoru (a). Tyto součásti omývejte vlhkou houbičkou. 
- Po otření dosucha potřete jedlým olejem nůž (m3) a mřížky (m4), abyste zamezili riziku koroze.
- Nalijte do mixovací nádoby (h3) teplou vodu s několika kapkami tekutého mýdla. Zavřete víko (h2) s dávkovačem (h1). Zapněte

několikrát pulzní chod. Přístroj odpojte od elektrické sítě. Nádobu vypláchněte. Vytřete ji vlhkou houbičkou. 
- Nože příslušenství jsou velmi ostré. Zacházejte s nimi velmi opatrně. 

Rada: Pokud jsou některé části příslušenství zbarveny potravinami (mrkev, pomeranče...), otřete je hadříkem namočeným do jedlého
oleje a poté je umyjte běžným způsobem.
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CO DĚLAT, KDYŽ VÁŠ PŘÍSTROJ NEFUNGUJE?

LIKVIDACE OBALŮ
A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÝ VÝROBEK NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Pokud Váš přístroj nefunguje, zkontrolujte: 
- připojení přístroje,
- zajištění každého příslušenství. 
Váš přístroj stále nefunguje? Obra�te se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní příručce).

DOPORUČENÍ O NAKLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM ODPADEM

Podílejme se na ochraně životního prostředí

� Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
� Svěřte jej sběrnému místu, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

Obal obsahuje výhradně materiály, které nejsou nebezpečné pro životní prostředí, vyhazují se v
souladu s platnými pravidly pro recyklaci.
Informace o likvidaci přístroje získáte na příslušném oddělení ve vašem městě nebo obci.

CZ
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