NÁVOD K OSBLUZE
Kuchyňský robot
EL76551/EL76552
AC 220-240V 50Hz 600W
Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k výrobku.
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Šroubovací uzávěr (při mletí masa)
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Míchací metla
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Mlecí disk
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Hnětací hák
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Mlecí disk
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Mlecí trychtýř
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Mlecí disk
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Mlecí kužel
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Lopatky
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Přívodní víčko
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Šneková hřídel
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Nástroj k plnění uzenin
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Přítlak
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Gumová patka
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Podávací podnos
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Těleso
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Mlecí nádoba
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Otočný knoflík
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Míchací nádoba
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Ovládací panel
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Osa otáčení
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Základna mixéru
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Kryt míchací nádoby

28

Lopatky mixéru
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Přední ochranný kryt
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Skleněná nádoba mixéru
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Kryt ramene
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Víko nádoby mixéru
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Rameno
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Krytka otvoru víka
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Šlehací metla

Důležitá bezpečnostní opatření:
Při používání elektrického zařízení by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření,
zejména:
□

Před použitím výrobku je nutné si přečíst celý návod.

□

Přívodní šňůra a zástrčka elektrického zařízení se nesmí dávat do vody nebo do jiné
kapaliny, jinak by mohlo dojít k šoku elektrickým proudem.

□

Děti mohou zařízení používat nebo pobývat v jeho blízkosti při používání pouze pod
patřičným dohledem.

□

Při výměně příslušenství nebo při čištění zařízení odpojte zařízení od napájení vyjmutím
zástrčky ze zásuvky.

□

Dbejte, aby nedošlo k dotyku s rotujícími díly.

□

Při poškození přívodní šňůry je třeba ji vyměnit u výrobce nebo v servisu nebo obdobně
kvalifikovanou osobou.

□

Použití jiných než původních dílů od výrobce může způsobit oheň, elektrický šok nebo
poranění.

□

Nepoužívejte venku.

□

Nenechávejte přívodní šňůru viset přes okraj stolu nebo linky.

□

Při používání zařízení držte ruce i kuchyňské potřeby mimo pohybující se nože, jinak může
dojít k vážnému zranění osob nebo poškození zařízení.

□

Zranění předejdete, nebudete-li do zařízení vkládat kuchyňské nože.

□

Před výměnou příslušenství výrobek vypněte.

□

Zařízení používejte a sestavujte jen tak, jak je uvedeno v návodu.

□

Před výměnou příslušenství nebo potřebujete-li se dotknout pohyblivých částí, vždy zařízení
vypněte.

□

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud s ním nepracují pod
dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost nebo pokud nejsou před použitím poučeni.

□

Zařízení držte mimo dosah dětí.

Návod uložte pro pozdější použití.

Zapínání/přepínání režimů
Poloha OFF Zastavit
Poloha 1 - 5 Nastavení rychlosti
Poloha 1

Min. rychlost - pomalu

Poloha 2

Max. rychlost - rychle

Poloha p

Krokování

Po uplynutí určité doby v závislosti na nastavené rychlosti se zařízení automaticky vypne; viz
následující tabulku.
Nastavená rychlost
1
2
3
4
5

Doba automatického
vypnutí
8 min
8 min
8 min
8 min
8 min

Doporučené nastavení rychlostních stupňů a doby míchání/šlehání
Příslušenství

Ilustrace

Tlačítko

Rychlost
otáčky/min

Doba

Mlýnek na
maso

Rychlost 5
při mletí masa

220

6 min

Hnětací
hák

1-2

52-69

6 min

3-4

96-123

5 min

Šlehací metla

5

177

6 min

Mixér

5

15000

3 min

Míchací metla

Upozornění!
Maximální doba nepřetržitého provozu je 15 minut.
Před dalším použitím nechte robot 30 minut zchladnout.
K přípravě krému použijte rychlostní stupeň 3.
Nepoužívejte současné více než 2 funkce najednou.
Robot používejte pouze s příslušenstvím sestaveným v provozní poloze podle následující tabulky.
Při použití musí být míchací nádoba vždy upevněna v robotu.

1

2

3

4.
Nastavte hnětací hák, šlehací metlu a šlehací nástroj podle
potřeby.

Riziko poranění rotujícími částmi!
Je-li zařízení v chodu, držte prsty mimo nádobu mixéru. Nevyměňujte příslušenství, pokud se zařízení
nezastavilo a není vypnuto. Po vypnutí se pohyblivé části ještě nějakou dobu pohybují setrvačností.
Podrobný návod

1.

Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček,
čímž nastavíte rameno do požadované polohy.

2.

Nádobu mixéru s práškem zasunete do
základny pootočením ve směru hodinových
ručiček.

3.

Víko nádoby mixéru zasunete do ramene ve
směru hodinových ručiček.

4.

Podle potřeby nasadíte míchací metlu, šlehací
metlu nebo hnětací hák do osy rotace ve směru
hodinových ručiček (viz obrázek).

5.

Rameno mixéru zatlačíte dolů, viz obrázek.
Zapojíte přívod napájení. Nastavíte
požadovanou rychlost.

6.

Když je potravina hotova, vypněte robot a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Otáčejte
knoflíkem ve směru hodinových ručiček do
potřebné polohy, viz obrázek.

7.

Vyjměte míchací metlu, šlehací metlu nebo
hnětací hák proti směru hodinových ručiček.

8.

Sejměte víko nádoby.

9.

Vyjměte nádobu s hotovou potravinou
pootočením proti směru hodinových ručiček.

Mletí masa
Zatlačte na rameno, až uslyšíte "cvaknutí".
Sejměte přední kryt tahem vzhůru.

Podle pořadí na obrázku nasaďte
šnekovou hřídel, křížový nůž, lopatky a
mlecí disk do mlecí komory a nasaďte
šroubovací uzávěr ve směru hodinových
ručiček.

Podle pořadí na obrázku sestavte
šnekovou hřídel, vodítko a mlecí trychtýř
do mlecí komory a nasaďte šroubovací
uzávěr ve směru hodinových ručiček.

* Při výměně tohoto příslušenství nezapomeňte rozebrat mlecí válec.

Podle pořadí na obrázku sestavte
šnekovou hřídel, vodící kryt, nástroj
k plnění uzenin do mlecí nádoby a
nasaďte šroubovací uzávěr ve
směru hodinových ručiček.

Srovnejte šipku na mlecím válci s
šipkou na ramenu a pak zasuňte
připravenou mlecí nádobu do
ramene, viz obrázek. Po patřičném
upevnění mlecí nádoby nasaďte
šroubovací uzávěr.

Připevněte podávací podnos na
mlecí nádobu a umístěte míchací
nádobu na výstup mlecí nádoby.

Nastavte patřičný rychlostní stupeň
a umístěte potravinu do vstupu a
použijte přítlak.

Když je potravina zpracována,
vypněte robot přepnutím do polohy
"OFF" a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky napájení. Sejměte přítlak a
podávací podnos.

Tlačítko pro uvolnění mlecí nádoby Stiskněte tlačítko a ve směru
hodinových ručiček uvolněte a
vyjměte mlecí nádobu.

Nasaďte přední ochranný kryt
zasunutím směrem dolů. Při mletí
masa nepoužívejte jiné funkce.

Mixér
Otevřete bezpečnostní kryt. Při
použití mixéru nepoužívejte
jiné funkce.

Skleněnou nádobu mixéru s
potravinou přikrytou víkem
umístěte do správné polohy
na zařízení. Zapojte přívod
napájení. Nastavte rychlostní
stupeň 5 nebo „p“. Je-li na
rameni umístěna nádoba
mixéru, neuvolňujte rameno ze
své polohy

Opět nasaďte bezpečnostní
krytku.

Čištění a údržba
Nikdy neponořujte základní jednotku do vody, ani ji nedržte v proudu tekoucí vody.
Nepoužívejte k čištění brusné čisticí prostředky.
Vytřete vlhkou látku a použijte jemný čisticí prostředek.
Poté vytřete do sucha.
Díly z umělé hmoty pouze omyjte horkou vodou s čisticím prostředkem a umístěte do horního regálu
myčky.
Opláchněte a pečlivě osušte.
Umyté a vysušené díly ihned umístěte do ochranného obalu k uskladnění.

Kapacita míchací nádoby
0,6 kg mouky a 0,33 kg vody
Příklady použití
Vyšlehání vaječného bílku na sníh:
Ze 3 vajec v míchací nádobě šlehací metlou při rychlostním stupni 5 po dobu 6 - 8 minut.

Vyšlehání šlehačky:
300g šlehačky šlehací metlou v míchací nádobě při rychlostním stupni 5 po dobu 6-8 minut.

Hnětení těsta 600 g mouky
15 g soli
28 g másla
28 g cukru přibližně
Přibližně 330 g vody o teplotě 40 +/-2°C.
Po dobu 8 minut při rychlostním stupni 1.

Likvidace výrobku
V rámci EU by výrobek neměl být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Za účelem
ochrany životního prostředí a lidského zdraví před následky nekontrolované likvidace odpadu je
třeba výrobek řádně likvidovat a podpořit opětovné použití materiálových zdrojů. Zajistěte řádnou
likvidaci výrobku prostřednictvím příslušné organizace sběru odpadu nebo prostřednictvím prodejce.
Výrobek tak bude recyklován způsobem bezpečným pro životní prostředí.

