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NÁVOD K POUŽITÍ 

Nápojový mixér Professor CZ606

Před prvním použitím mixéru CZ606 si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte
jej pro budoucí použití. Předáte-li výrobek dalším osobám, předejte spolu s ním i tento návod.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1.	 Před	uvedením	tohoto	spotřebiče	do	provozu	si	pečlivě	přečtěte	návod	k	použití	včetně	bezpečnostních	upozornění	a	
vyobrazení	a	uschovejte	jej.

2.	 Před	použitím	spotřebiče	zkontrolujte,	zda	údaje	na	typovém	štítku	a	v	návodu	odpovídají	napětí	ve	Vaší	elektrické	
síti.

3.	 Výrobek	je	určen	pouze	pro	použití	v	domácnosti.	
4.	 Nikdy	výrobek	nepoužívejte	venku	pod	širým	nebem.
5. Tento spotřebič nesmějí používat děti.
6.	Tento	spotřebič	mohou	používat	osoby	se	sníženými	fyzickými,	smyslovými	či	mentálními	
schopnostmi	nebo	nedostatkem	zkušeností	a	znalostí,	pokud	jsou	pod	dozorem	nebo	
byly	 poučeny	 o	 používání	 spotřebiče	 bezpečným	 způsobem	 a	 rozumí	 případným	
nebezpečím.	Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Držte děti mimo dosah spotřebiče 
a jeho přívodu.

7.	 Spotřebič	a	příslušenství	držte	mimo	dosah	dětí.	Při	používání	spotřebiče	v	blízkosti	dětí	je	nutná	vysoká	opatrnost.
8.	 Tento	 spotřebič	 používejte	 pouze	 k	 účelům,	 pro	 které	 je	 určen	 tak,	 jak	 je	 popsáno	 v	 tomto	 návodu.	 Spotřebič	

nepoužívejte	k	žádnému	jinému	účelu.
9.	 Výrobek	nenechávejte	v	chodu	bez	dozoru	a	bez	vložených	substancí	(nezatížený).
10.	Za	 žádných	 okolností	 neopravujte	 přístroj	 sami.	 Na	 přístroji	 neprovádějte	 žádné	 úpravy-	 hrozí	 nebezpečí	 úrazu	

elektrickým	proudem.
11.	Nikdy	nepoužívejte	spotřebič,	jestliže	má	poškozený	napájecí	přívod	nebo	vidlici,	pokud	nepracuje	správně,	upadl	na	

zem	a	poškodil	se.	V	těchto	případech	odneste	spotřebič	do	odborného	servisu	nebo	k	prodejci,	kde	jste	spotřebič	
zakoupili.

12.	Ujistěte	se,	že	se	napájecí	kabel	a	vidlice	napájecího	kabelu	nemůže	dostat	do	kontaktu	s	vodou,	či	vlhkým	prostředím.	
Dále	nesmí	přijít	do	kontaktu	s	ostrými	hranami	a	horkým	povrchem.

13.	Vidlici	napájecího	přívodu	nezasunujte	do	el.	zásuvky	a	nevytahujte	z	el.	zásuvky	mokrýma	rukama	a	taháním	za	
napájecí	přívod.

14.	Pokud	 je	 přístroj	 v	 pohybu,	 nikdy	 nemanipulujte	 s	 jeho	 příslušenstvím	a	 nerozebírejte	 ho	 za	 chodu.	Při	 jakékoliv	
manipulaci	s	přístrojem	se	ujistěte,	že	je	přístroj	odpojen	ze	sítě.

15.	Dbejte	na	to,	aby	se	přívodní	šňůra	nikdy	nedostala	mezi	rotující	části	příslušenství.
16.	Před	každým	připojením	přístroje	k	el.	síti	se	ujistěte,	že	je	přístroj	vypnutý.	Po	skončení	práce	vždy	přístroj	vypněte	

a	poté	ho	odpojte	od	el.	sítě.
17.	Spotřebič	používejte	pouze	v	pracovní	poloze	na	místech,	kde	nehrozí	jeho	převrhnutí	a	v	dostatečné	vzdálenosti	od	

tepelných	zdrojů	(např.	kamna,	sporáky,	vařiče	apod.)	a	vlhkých	povrchů	(dřezy,	umyvadla	apod.).
18.	Vždy	před	připojením	a	provozem	přístroje	se	ujistěte,	že	je	přístroj	správně	sestaven.	Nesprávné	používání	přístroje	

může	způsobit	vážná	zranění	a	ovlivnit	životnost	přístroje.
19.	Před	prvním	použitím	důkladně	omyjte	všechny	části	přicházející	do	styku	s	potravinami.
20. Při manipulaci s příslušenstvím postupujte velmi opatrně, nože jsou velmi ostré.
21.	Nikdy	nevsunujte	jakékoliv	předměty	ani	prsty	do	rotujících	částí	spotřebiče	a	příslušenství	(ostří	nápojového	mixéru	

apod.).
22.	Pokud	se	zpracovávané	potraviny	začnou	zachycovat	na	stěnách	 lahve,	spotřebič	vypněte,	odpojte	ze	zásuvky	a	

lahev	odejměte	a	protřepte.
23.	Dbejte	na	to,	aby	za	provozu	příslušenství	nezaseklo	v	příliš	husté	hmotě	nebo	ve	zmrazených	potravinách.
24.	Motorovou	jednotku	ani	přívodní	šňůru	nikdy	neponořujte	do	vody	ani	jiných	kapalin.	Nemyjte	ji	pod	proudem	vody.
25.	Distributor	nezodpovídá	za	škody	způsobené	nesprávným	používáním	spotřebiče	a	příslušenství	(např.	znehodnocení	

potravin,	poranění	o	ostří	nápojového	mixéru	atd.).
26.	Max.	 nepřetržitá	 provozní	 doba	 přístroje	 je	 1	 minuta.	 Po	 jedné	 minutě	 přerušte	 provoz	 alespoň	 na	 dvě	 minuty.	

Používáte-li	přístroj	k	mixování	 tvrdých	nebo	 lepkavých	potravin,	doporučujeme	provoz	přerušit	po	každých	10-15	
vteřinách.	Přístroj	spusťte	znovu	po	jedné	až	dvou	minutách.
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Popis přístroje

1.	 Lahev	600	ml	–	2	ks	
2.	 Víko	lahve/pítko	s	karabinou	–	2	ks
3.	 Víko	lahve	s	čepelemi	-1	ks
4.	 Pulzní	spínač
5.	 Motorová	jednotka
6.	 Prostor	pro	navíjení	kabelu	(vespod	motorové	jednotky)
7.	 Protiskluzové	nožičky
8.	 Madlo	pro	přenášení

Technické parametry

Napětí:	220-240V~
Frekvence:	50/60Hz
Příkon:	350W
Hlučnost:	85	dB(A)	*
Třída	ochrany:	II
Otáčky:	max.	21000	rpm*
Nádoba:	600	ml
Délka	kabelu:	0,8	m	bez	vidlice*
Hmotnost:	1,3	kg	komplet/	0,9	kg	motorová	jednotka	*
Rozměry:	12	x	12	x	18	motorová	jednotka*

* Tolerance +/- 5%

Před prvním použitím

Vybalte	spotřebič	z	krabice	a	odstraňte	veškerý	obalový	materiál,	 který	zlikvidujte	vhodným	způsobem.	Držte	 jej,	 zejména	plastové	
sáčky,	z	dosahu	dětí	-	nebezpečí	udušení!	Z	mixéru	i	příslušenství	odstraňte	všechny	případné	adhezní	fólie,	samolepky	nebo	papír.	
Ujistěte	se,	že	je	výrobek	kompletní,	viz	Popis	přístroje.	Pokud	některý	díl	chybí	nebo	je	poškozený,	spotřebič	nepoužívejte	a	obraťte	
se	na	prodejce.	
Před	prvním	použitím	umyjte	části,	které	přijdou	do	styku	s	potravinami,	v	teplé	vodě	s	přídavkem	saponátu,	důkladně	opláchněte	čistou	
vodou,	vytřete	do	sucha	nebo	nechte	oschnout.
Ujistěte	se,	že	přívodní	šňůra	je	před	použitím	odpojená	od	zásuvky.

Sestrojení/použití mixéru

1)	 Umístěte	motorovou	jednotku	na	pevný	a	rovný	povrch.	
2)	 Láhev	bez	víka	položte	na	stůl	plnícím	otvorem	vzhůru.	
3)	 Láhev	naplňte	Vámi	vybranými	ingrediencemi.	Nikdy	lahev	neplňte	nad	rysku	600	ml!
4)	 Na	hrdlo	lahve	nasaďte	víko	s	čepelemi.	Ujistěte	se,	že	je	správně	dotažené.	Zabráníte	tak	možnému	úniku	obsahu.
5)	 Připravenou	 láhev	 nasaďte	 koncem	 s	 čepelemi	 do	 motorové	 jednotky	 tak,	 aby	 šipka	 na	 víku	 lahve	 byla	 v	 rovině	 se	 znakem	

otevřeného	zámku	na	motorové	jednotce.	Poté	lehce	zatlačte	směrem	dolů	a	pootočte	po	směru	hodinových	ručiček.
6)	 Spotřebič	zapojte	do	zásuvky	a	stisknutím	pulzačního	 tlačítka	ho	uvedete	do	provozu.	Nejlepšího	výsledného	efektu	dosáhnete	

mixováním	v	intervalech	10-20	vteřin,	které	musíte	prokládat	3-5	vteřinovou	pauzou.	Počet	těchto	cyklů	závisí	na	Vámi	požadovaném	
výsledném	efektu.

7)	 Po	dokončení	mixování,	uvolněte	tlačítko,	přístroj	vypojte	ze	zásuvky	a	počkejte,	až	se	čepel	zastaví.	Pootočte	lahví	proti	směru	
hodinových	ručiček	tak,	aby	šipka	na	víku	s	čepelemi	byla	opět	v	rovině	se	znakem	otevřeného	zámku	na	motorové	jednotce.	Poté	
ji	vyjměte	z	motorové	jednotky.	Láhev	položte	na	pevnou	a	rovnou	plochu	tak,	aby	strana	s	čepelemi	směřovala	vzhůru.

8)	 Odejměte	víko	lahve	s	čepelemi	a	nahraďte	ho	víkem	s	karabinou,	které	musí	být	řádně	dotáhnuté	a	uzavřené.
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Použití nápojového mixéru

-	 Tento	mixér	má	pojistku,	která	brání	zapnutí	přístroje,	pokud	není	lahev	s	čepelemi	správně	nainstalována	na	motorové	jednotce.
-	 Mixér	je	určen	pro	výrobu	nápojů	z	ovoce,	zeleniny	atd.
-	 Stisknutím	pulzního	tlačítka	uvedete	přístroj	do	chodu.
-	 Nikdy	nenasazujte	na	motorovou	jednotku	pouze	víko	s	čepelemi!
-	 Lahev	nikdy	neplňte	ingrediencemi	až	po	okraj,	výrazně	by	to	ztížilo	mixování.
-	 Při	plnění	nikdy	ingredience	do	lahve	nepěchujte,	zabránilo	by	to	mixování.
-	 Max.	nepřetržitá	provozní	doba	přístroje	je	1	minuta.	Po	jedné	minutě	přerušte	provoz	alespoň	na	dvě	minuty.	Používáte-li	přístroj	

k	mixování	tvrdých	nebo	lepkavých	potravin,	doporučujeme	provoz	přerušit	po	každých	10-15	vteřinách.	Přístroj	spusťte	znovu	po	
jedné	až	dvou	minutách.

Doporučení

-	 Velké	a	pevnější	substance	je	dobré	nejdříve	rozkrájet	na	malé	kousky.	Nezpracovávejte	velmi	tvrdé	materiály,	mohlo	by	dojít	k	
poškození	nožů.

-	 Tvrdé	plody	(např.	luštěniny	apod.)	namočte	před	zpracováním	do	vody.
-	 Nepoužívejte	k	drcení	samotného	ledu.	Pokud	chcete	připravit	nápoj	s	ledovou	tříští,	můžete	do	láhve	přidat	drcený	led	o	maximální	

velikosti	1,5	×	1,5	cm	a	dolít	vodou.
-	 Při	přetížení	se	motor	automaticky	zastaví.	V	takovém	případě	přístroj	odpojte	od	napájení,	vyprázdněte	a	vyčkejte	15	minut	na	

zchladnutí	motoru.	Poté	můžete	mixér	znovu	použít.
-	 Čím	déle	potraviny	v	mixéru	zpracováváte,	tím	bude	výsledek	jemnější.	Dbejte	však	na	nutné	přestávky.
-	 Při	jakékoliv	manipulaci	s	čepelemi	dbejte	zvýšenou	pozornost.	Čepele	jsou	velice	ostré.
-	 Pro	plynulý	průtok	tekutiny	hrdlem	lahve	při	pití	musí	být	obsah	řádně	rozmixován.
-	 Doporučujeme	jako	základ	nápojů	vždy	použít	tekutinu	např.	vodu,	džus,	mléko	atd.
-	 Vyrobené	nápoje	okamžitě	spotřebujte,	nebo	uchovejte	v	chladu.
-	 Vždy	se	ujistěte,	že	je	víko	na	lahvi	dobře	dotažené.
-	 Maximální	teplota	tekutin	nesmí	překročit	70	°C.

Péče a čištění

- Vždy před čistěním nebo údržbou, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení vytažením vidlice napájecího přívodu z el. 
zásuvky.

- Motorovou jednotku nikdy nenamáčejte/neponořujte do vody!
- POZOR! Čepele/ sekací nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s nimi buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění!
- Čištění doporučujeme provádět vždy hned po použití.
-	 Motorovou	jednotku	otřete	pouze	mírně	navlhčeným	hadříkem	a	nechte	pořádně	oschnout.
-	 Nepoužívejte	agresivní	čisticí	prostředky/	alkohol,	drsné	materiály	ani	ostré	předměty.
-	 Víko	s	čepelemi	po	umytí	pečlivě	vysušte,	aby	v	něm	nezůstala	voda.
-	 Lahve	i	víka	ihned	po	použití	umyjte	v	horké	vodě	s	přídavkem	saponátu,	opláchněte	čistou	vodou	a	nechte	vysušit.	Lahve	i	jejich	

víka	lze	mýt	také	v	myčce	nádobí.

Recepty pro nápojový mixér Professor CZ606

V	nápojovém	mixéru	Professor	CZ606	můžete	zpracovávat	ovoce,	zeleninu,	 luštěniny	atd.	Tyto	ingredience	můžete	kombinovat	dle	
uvážení,	vždy	však	dodržujte	pravidla	zpracování	popsané	v	tomto	návodu.		
Pro	 inspiraci	 uvádíme	 pár	 vybraných	 receptů,	 přičemž	 platí	 –	 naplňte	 lahev	 uvedenými	 surovinami	 a	 zpracujte	 do	 preferované	
konzistence.

Čokoládovo-banánový koktejl:	1	banán,	1	kopeček	čokoládové	zmrzliny,	pár	kostek	ledu,	100	ml	mléka
Banánový koktejl:	2	banány,	2	lžičky	medu,	100	ml	mléka/vody
Mátový koktejl:	½	limetky	bez	kůry,	pár	lístků	máty,	1	lžička	cukru,	voda/džus/sodovka	na	dolití
Jahodový koktejl:	120	g	jogurtu,	120	ml	mléka,	100	g	mražených	jahod
Kiwi koktejl: 2	ks	kiwi	bez	slupky,	50	g	nakrájeného	ananasu,	pár	kostek	ledu,	150	ml	vody
Jahodovo ovesný koktejl:	100	g	jahod,	50	g	ovesných	vloček,	120	ml	mléka,	1	lžička	medu
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Záruční prohlášení
Děkujeme	Vám	za	důvěru	v	tento	výrobek.	Věříme,	že	s	ním	budete		maximálně	spokojeni.	Jestliže	jste	se	rozhodli	zakoupit	
některý	výrobek	z	oblasti	drobných	kuchyňských	spotřebičů,	péče	o	tělo	nebo	spotřební	elektroniky,	dovolujeme	si	Vás	upozornit	
na	několik	skutečností.
·	Při	vybírání	přístroje	pečlivě	zvažte,	jaké	funkce	od	přístroje	požadujete.	Pokud	Vám	nebude	výrobek	v	budoucnu	vyhovovat,	
není	tato	skutečnost	důvodem	k	reklamaci.	
·	Před	prvním	použitím	si	pozorně	přečtěte	přiložený	návod	a	důsledně	se	jím	řiďte.
·	Veškeré	výrobky	slouží	pro	domácí	použití.	Pro	profesionální	použití	jsou	určeny	výrobky	specializovaných	výrobců.
·	Všechny	doklady	o	koupi	a	o	případných	opravách	Vašeho	výrobku	doporučujeme	uschovat	po	dobu	3	let	pro	poskytnutí	maxi-
málně	kvalitního	záručního	a	pozáručního	servisu.

Na	tento	domácí	spotřebič	poskytujeme	záruku	na	bezchybnou	funkci	po	dobu	24 měsíců	od	data	zakoupení	výrobku	spotřebi-
telem.	Záruka	se	vztahuje	na	závady	způsobené	chybou	výroby	nebo	vadou	materiálu.	

Záruku	lze	uplatňovat	u	organizace,	u	které	byl	výrobek	zakoupen.	Záruka	je	neplatná,	jestliže	je	závada	způsobena	mechanic-
kým	poškozením	(např.	při	přepravě),	nesprávným	používáním	nebo	používáním	v	rozporu	s	návodem	k	obsluze,	neodvratnou	
událostí	(např.živelná	pohroma),	byl-li	výrobek	připojen	na	jiné	síťové	napětí,	než	pro	které	je	určen	a	také	v	případě	úprav	nebo	
oprav	provedených	osobami,	jež	k	tomuto	zákroku	nemají	oprávnění.		Výrobky		jsou	určeny		pro		použití	v	domácnosti.	Při	použití	
jiným	způsobem	nemůže	být	záruka	uplatněna.	

V	případě	poruchy	se	obraťte	na	prodejce,	u	kterého	jste	výrobek	zakoupili,	nebo	na	celostátního	nositele	servisu,	firmu	Inter-
servis	Liberec	s	r.o.	Při	reklamaci	doporučujeme	doložit	doklad	o	koupi	výrobku.

V	případě	nerespektování	těchto	zásad	nemůžeme	uznat	případnou	reklamaci.	
Servis:	Interservis	Liberec	s	r.o.,
28.října	41,	460	07	Liberec	7,

www.inter-servis.cz,	tel.:	482771547

Uvedený	symbol	na	výrobku	nebo	v	průvodní	dokumentaci	znamená,	že	použité	elektrické	nebo	elek-
tronické	výrobky	nesmí	být	likvidovány	společně	s	komunálním	odpadem.	Za	účelem	správné	likvidace	
výrobku	jej	odevzdejte	na	určených	sběrných	místech,	kde	budou	přijata	zdarma.	
Správnou	 likvidací	 tohoto	produktu	pomůžete	zachovat	cenné	přírodní	zdroje	a	napomáháte	preven-
ci	 potenciálních	negativních	dopadů	na	životní	prostředí	a	 lidské	zdraví,	 což	by	mohly	být	důsledky	
nesprávné	 likvidace	odpadů.	Další	podrobnosti	si	vyžádejte	od	místního	úřadu,	nejbližšího	sběrného	
místa,	v	Zákonu	o	odpadech	příslušné	země,	v	ČR	č.	185/2001	Sb.	v	platném	znění.	Dále	rovněž	na	
www.zasobovani.cz/odber	a	na	 internetových	stránkách	www.elektrowin.cz,	www.asekol.cz	 (likvidace	
elektroodpadu)	a	www.ecobat.cz	(likvidace	baterií).
Při	nesprávné	likvidaci	tohoto	druhu	odpadu	mohou	být	v	souladu	s	národními	předpisy	uděleny	pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)
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Pred prvým použitím mixéra CZ606 si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho 
pre budúce použitie. Ak výrobok odovzdáte ďalším osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

NÁVOD NA POUŽITIE

Nápojový mixér Professor CZ606
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1.		 Pred	uvedením	tohto	spotrebiča	do	prevádzky	si	starostlivo	prečítajte	návod	na	použitie	vrátane	bezpečnostných	
upozornení	a	vyobrazení	a	uschovajte	ho.

2.		 Pred	 použitím	 spotrebiča	 skontrolujte,	 či	 údaje	 na	 výrobnom	 štítku	 a	 v	 návode	 zodpovedajú	 napätiu	 vo	 Vašej	
elektrickej	sieti.

3.		 Výrobok	je	určený	iba	na	použitie	v	domácnosti.
4.		 Nikdy	výrobok	nepoužívajte	vonku	pod	šírym	nebom.
5.  Spotrebič nesmú používať deti.
6.		Tento	 spotrebič	 môžu	 používať	 osoby	 so	 zníženými	 fyzickými,	 zmyslovými	 alebo	

mentálnymi	 schopnosťami	 alebo	 nedostatkom	 skúseností	 a	 znalostí,	 pokiaľ	 sú	 pod	
dozorom	alebo	boli	poučené	o	používaní	spotrebiča	bezpečným	spôsobom	a	rozumejú	
prípadným	nebezpečenstvám.	Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Držte deti mimo 
dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

7.		 Spotrebič	a	príslušenstvo	držte	mimo	dosahu	detí.	Pri	používaní	spotrebiča	v	blízkosti	detí	je	nutná	vysoká	opatrnosť.
8.		 Tento	 spotrebič	 používajte	 iba	 na	 účely,	 pre	 ktoré	 je	 určený	 tak,	 ako	 je	 popísané	 v	 tomto	 návode.	 Spotrebič	

nepoužívajte	na	žiadny	iný	účel.
9.		 Výrobok	nenechávajte	v	chode	bez	dozoru	a	bez	vložených	substancií	(nezaťažený).
10.		Za	žiadnych	okolností	neopravujte	prístroj	sami.	Na	prístroji	nerobte	žiadne	úpravy	-	hrozí	nebezpečenstvo	úrazu	

elektrickým	prúdom.
11.		 Nikdy	nepoužívajte	spotrebič,	ak	má	poškodený	napájací	prívod	alebo	vidlicu,	ak	nepracuje	správne,	spadol	na	zem	

a	poškodil	sa.	V	 týchto	prípadoch	odneste	spotrebič	do	odborného	servisu	alebo	k	predajcovi,	kde	ste	spotrebič	
zakúpili.

12.		Uistite	sa,	že	sa	napájací	kábel	a	vidlica	napájacieho	kábla	nemôže	dostať	do	kontaktu	s	vodou,	či	vlhkým	prostredím.	
Ďalej	nesmie	prísť	do	kontaktu	s	ostrými	hranami	a	horúcim	povrchom.

13.		Vidlicu	napájacieho	prívodu	nezasúvajte	do	el.	zásuvky	a	nevyťahujte	z	el.	zásuvky	mokrými	rukami	a	ťahaním	za	
napájací	prívod.

14.		Pokiaľ	je	prístroj	v	pohybe,	nikdy	nemanipulujte	s	jeho	príslušenstvom	a	nerozoberajte	ho	za	chodu.	Pri	akejkoľvek	
manipulácii	s	prístrojom	sa	uistite,	že	je	prístroj	odpojený	zo	siete.

15.		Dbajte	na	to,	aby	sa	prívodná	šnúra	nikdy	nedostala	medzi	rotujúce	časti	príslušenstva.
16.		Pred	každým	pripojením	prístroja	k	el.	 sieti	 sa	uistite,	že	 je	zariadenie	vypnuté.	Po	skončení	práce	vždy	prístroj	

vypnite	a	potom	ho	odpojte	od	el.	siete.
17.		Spotrebič	používajte	iba	v	pracovnej	polohe	na	miestach,	kde	nehrozí	jeho	prevrhnutie	a	v	dostatočnej	vzdialenosti	

od	tepelných	zdrojov	(napr.	pec,	sporáky,	variče	apod.)	a	vlhkých	povrchov	(drezy,	umývadlá	apod.).
18.	 Vždy	 pred	 pripojením	 a	 prevádzkou	 prístroja	 sa	 uistite,	 že	 je	 prístroj	 správne	 zostavený.	Nesprávne	 používanie	

prístroja	môže	spôsobiť	vážne	zranenia	a	ovplyvniť	životnosť	prístroja.
19.		Pred	prvým	použitím	dôkladne	umyte	všetky	časti	prichádzajúce	do	styku	s	potravinami.
20.		Pri	manipulácii	s	príslušenstvom	postupujte	veľmi	opatrne,	nože	sú	veľmi	ostré.
21.		Nikdy	nevsúvajte	akékoľvek	predmety	ani	prsty	do	rotujúcich	častí	spotrebiča	a	príslušenstva	(ostrie	nápojového	

mixéra	apod.).
22.		Ak	sa	spracovávané	potraviny	začnú	zachytávať	na	stenách	fľaše,	spotrebič	vypnite,	odpojte	zo	zásuvky	a	 fľašu	

odoberte	a	pretrepte.
23.		Dbajte	na	to,	aby	za	prevádzky	príslušenstvo	nezaseklo	v	príliš	hustej	hmote	alebo	v	mrazených	potravinách.
24.		Motorovú	 jednotku	ani	prívodnú	šnúru	nikdy	neponárajte	do	vody	ani	 iných	kvapalín.	Neumývajte	 ju	pod	prúdom	

vody.
25.		Distribútor	 nezodpovedá	 za	 škody	 spôsobené	 nesprávnym	 používaním	 spotrebiča	 a	 príslušenstva	 (napr.	

znehodnotenie	potravín,	poranenie	o	ostrie	nápojového	mixéra	atď.).
26.		Max.	 nepretržitá	 prevádzková	 doba	 prístroja	 je	 1	 minúta.	 Po	 jednej	 minúte	 prerušte	 prevádzku	 aspoň	 na	 dve	

minúty.	 Ak	 používate	 prístroj	 k	 mixovaniu	 tvrdých	 alebo	 lepkavých	 potravín,	 odporúčame	 prevádzku	 prerušiť	 
po	každých	10-15	sekundách.	Prístroj	spustite	znovu	po	jednej	až	dvoch	minútach.
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Popis prístroja

1.	Fľaša	600	ml	-	2	ks
2.	Veko	fľaše	/	náustok	s	karabínou	-	2	ks
3.	Veko	fľaše	s	čepeľami	-1	ks
4.	Pulzný	spínač
5.	Motorová	jednotka
6.	Priestor	pre	navíjanie	kábla	(naspodku	motorovej	jednotky)
7.	Protišmykové	nožičky
8.	Držadlo	pre	prenášanie

Technické parametre

Napätie:	220-240V	~
Frekvencia:	50	/	60Hz
Príkon:	350W
Hlučnosť:	85	dB	(A)	*
Trieda	ochrany:	II
Otáčky:	max.	21000	rpm	*
Nádoba:	600	ml
Dĺžka	kábla:	0,8	m	bez	vidlice	*
Hmotnosť:	1,3	kg	komplet	/	0,9	kg	motorová	jednotka	*
Rozmery:	12	x	12	x	18	motorová	jednotka	*

* Tolerancia +/- 5%

Pred prvým použitím

Vybaľte	spotrebič	z	krabice	a	odstráňte	všetok	obalový	materiál,	ktorý	zlikvidujte	vhodným	spôsobom.	Držte	ho,	najmä	plastové	vrecká,	
z	dosahu	detí	-	nebezpečenstvo	udusenia!	Z	mixéra	aj	príslušenstva	odstráňte	všetky	prípadné	adhézne	fólie,	samolepky	alebo	papier.
Uistite	sa,	že	je	výrobok	kompletný,	pozri	popis	prístroja.	Ak	niektorý	diel	chýba	alebo	je	poškodený,	spotrebič	nepoužívajte	a	obráťte	
sa	na	predajcu.
Pred	prvým	použitím	umyte	časti,	ktoré	prídu	do	styku	s	potravinami,	v	teplej	vode	s	prídavkom	saponátu,	dôkladne	opláchnite	čistou	
vodou,	vytrite	dosucha	alebo	nechajte	uschnúť.
Uistite	sa,	že	prívodný	kábel	je	pred	použitím	odpojený	od	zásuvky.

Zostrojenie / použitie mixéra

1)	Umiestnite	motorovú	jednotku	na	pevný	a	rovný	povrch.
2)	Fľašu	bez	veka	položte	na	stôl	plniacim	otvorom	nahor.
3)	Fľašu	naplňte	Vami	vybranými	ingredienciami.	Nikdy	ju	neplňte	nad	rysku	600	ml!
4)	Na	hrdlo	fľaše	nasaďte	veko	s	čepeľami.	Uistite	sa,	že	je	správne	dotiahnuté.	Zabránite	tak	možnému	úniku	obsahu.
5)	Pripravenú	fľašu	nasaďte	koncom	s	čepeľami	do	motorovej	jednotky	tak,	aby	šípka	na	veku	fľaše	bola	v	rovine	so	znakom	otvoreného	

zámku	na	motorovej	jednotke.	Potom	zľahka	zatlačte	smerom	dole	a	pootočte	v	smere	hodinových	ručičiek.
6)	Spotrebič	zapojte	do	zásuvky	a	stlačením	tlačidla	ho	uvediete	do	prevádzky.	Najlepšieho	výsledného	efektu	dosiahnete	mixovaním	

v	 intervaloch	 10-20	 sekúnd,	 ktoré	musíte	 prekladať	 3-5	 sekundovou	 pauzou.	 Počet	 týchto	 cyklov	 závisí	 na	 Vami	 požadovanom	
výslednom	efekte.

7)	Po	dokončení	mixovania,	uvoľnite	tlačidlo,	prístroj	odpojte	zo	zásuvky	a	počkajte,	až	sa	čepeľ	zastaví.	Pootočte	fľašou	proti	smeru	
hodinových	ručičiek	 tak,	aby	šípka	na	veku	s	čepeľami	bola	opäť	v	 rovine	so	znakom	otvoreného	zámku	na	motorovej	 jednotke.	
Potom	ju	vyberte	z	motorovej	jednotky.	Fľašu	položte	na	pevnú	a	rovnú	plochu	tak,	aby	strana	s	čepeľami	smerovala	nahor.

8)	Odoberte	veko	fľaše	s	čepeľami	a	nahraďte	ho	vekom	s	karabínou,	ktoré	musí	byť	riadne	dotiahnuté	a	uzavreté.

1

2

3

4

5

6

8

7

1
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Použitie nápojového mixéra

-	Tento	mixér	má	poistku,	ktorá	bráni	zapnutiu	prístroja,	pokiaľ	nie	je	fľaša	s	čepeľami	správne	nainštalovaná	na	motorovej	jednotke.
-	Mixér	je	určený	na	výrobu	nápojov	z	ovocia,	zeleniny	atď.
-	Stlačením	pulzného	tlačidla	uvediete	prístroj	do	chodu.
-	Nikdy	nenasadzujte	na	motorovú	jednotku	samotné	veko	s	čepeľami!
-	Fľašu	nikdy	neplňte	ingredienciami	až	po	okraj,	výrazne	by	to	sťažilo	mixovanie.
-	Pri	plnení	nikdy	ingrediencie	do	fľaše	nestláčajte,	zabránilo	by	to	mixovaniu.
-	Max.	nepretržitá	prevádzková	doba	prístroja	 je	1	minúta.	Po	jednej	minúte	prerušte	prevádzku	aspoň	na	dve	minúty.	Ak	používate	
prístroj	k	mixovaniu	tvrdých	alebo	lepkavých	potravín,	odporúčame	prevádzku	prerušiť	po	každých	10-15	sekundách.	Prístroj	spustite	
znovu	po	jednej	až	dvoch	minútach.

Odporúčania

-	Veľké	a	pevnejšie	 substancie	 je	dobré	najskôr	 rozkrájať	na	malé	 kúsky.	Nespracovávajte	 veľmi	 tvrdé	materiály,	mohlo	by	dôjsť	 k	
poškodeniu	nožov.

-	Tvrdé	plody	(napr.	strukoviny	apod.)	namočte	pred	spracovaním	do	vody.
-	Nepoužívajte	na	drvenie	samotného	ľadu.	Ak	chcete	pripraviť	nápoj	s	ľadovou	drťou,	môžete	do	fľaše	pridať	kockový	ľad	o	maximálnej	
veľkosti	1,5	×	1,5	cm	a	doliať	vodou.

-	 Pri	 preťažení	 sa	motor	 automaticky	 zastaví.	 V	 takom	 prípade	 prístroj	 odpojte	 od	 napájania,	 vyprázdnite	 a	 počkajte	 15	minút	 na	
vychladnutie	motora.	Potom	môžete	mixér	znovu	použiť.

-	Čím	dlhšie	potraviny	v	mixéri	spracovávate,	tým	bude	výsledok	jemnejší.	Dbajte	však	na	nutné	prestávky.
-	Pri	akejkoľvek	manipulácii	s	čepeľami	dbajte	zvýšenú	pozornosť.	Čepele	sú	veľmi	ostré.
-	Pre	plynulý	prietok	tekutiny	hrdlom	fľaše	pri	pití	musí	byť	obsah	riadne	rozmixovaný.
-	Odporúčame	ako	základ	nápojov	vždy	použiť	tekutinu	napr.	vodu,	džús,	mlieko	atď.
-	Vyrobené	nápoje	okamžite	spotrebujte,	alebo	uchovajte	v	chlade.
-	Vždy	sa	uistite,	že	je	veko	na	fľaši	dobre	dotiahnuté.
-	Maximálna	teplota	tekutín	nesmie	prekročiť	70	°	C.

Údržba a čistenie

- Vždy pred čistením alebo údržbou, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z 
el. zásuvky.

- Pohonnú jednotku nikdy nenamáčajte / neponárajte do vody!
- POZOR! Čepele / sekacie nože sú veľmi ostré. Pri manipulácii s nimi buďte veľmi opatrní, aby nedošlo k poraneniu!
- Čistenie odporúčame vykonávať vždy hneď po použití.
-	Motorovú	jednotku	utrite	iba	mierne	navlhčenou	handričkou	a	nechajte	poriadne	uschnúť.
-	Nepoužívajte	agresívne	čistiace	prostriedky	/	alkohol,	drsné	materiály	ani	ostré	predmety.
-	Veko	s	čepeľami	po	umytí	dôkladne	vysušte,	aby	v	ňom	nezostala	voda.
-	Fľaše	aj	veka	ihneď	po	použití	umyte	v	horúcej	vode	s	prídavkom	saponátu,	opláchnite	čistou	vodou	a	nechajte	vysušiť.	Fľaše	aj	ich	
veka	možno	umývať	aj	v	umývačke	riadu.

Recepty pre nápojový mixér Professor CZ606

V	nápojovom	mixéri	Professor	CZ606	môžete	 spracovávať	 ovocie,	 zeleninu,	 strukoviny	atď.	Tieto	 ingrediencie	môžete	 kombinovať	
podľa	uváženia,	vždy	však	dodržujte	pravidlá	spracovania	popísané	v	tomto	návode.
Pre	 inšpiráciu	 uvádzame	 pár	 vybraných	 receptov,	 pričom	 platí	 -	 naplňte	 fľašu	 uvedenými	 surovinami	 a	 spracujte	 do	 preferované	
konzistencie.

Čokoládovo-banánový kokteil:	1	banán,	1	kopček	čokoládovej	zmrzliny,	pár	kociek	ľadu,	100	ml	mlieka
Banánový kokteil: 2	banány,	2	lyžičky	medu,	100	ml	mlieka	/	vody
Mätový kokteil:	½	limetky	bez	kôry,	pár	lístkov	mäty,	1	lyžička	cukru,	voda	/	džús	/	sóda	na	doliatie
Jahodový kokteil:	120	g	jogurtu,	120	ml	mlieka,	100	g	mrazených	jahôd
Kiwi kokteil:	2	ks	kiwi	bez	šupky,	50	g	nakrájaného	ananásu,	pár	kociek	ľadu,	150	ml	vody
Jahodovo ovsený kokteil:	100	g	jahôd,	50	g	ovsených	vločiek,	120	ml	mlieka,	1	lyžička	medu
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Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme	Vám	za	dôveru	v	tento	výrobok.	Veríme,	že	s	nim	budete	maximálne	spokojní.	Ak	ste	sa	rozhodli	zakúpiť	si	
niektorý	výrobok	z	oblasti	drobných	kuchynských	spotrebičov,	starostlivosti	o	telo	alebo	spotrebnej	elektroniky,	dovoľu-
jeme	si	Vás	upozorniť	na	niekoľko	skutočností.
·	Pri	výbere	prístroja	starostlivo	zvážte,	aké	 funkcie	od	prístroja	požadujete.	Ak	Vám	nebude	výrobok	v	budúcnosti	
vyhovovať,	nie	je	táto	skutočnosť	dôvodom	na	reklamáciu.	
·	Pred	prvým	použitím	si	pozorne	prečítajte	priložený	návod	a	dôsledne	ho	dodržiavajte.
·	 Všetky	 výrobky	 slúžia	 na	 použitie	 v	 domácnosti.	 Pre	 profesionálne	 použitie	 sú	 určené	 výrobky	 špecializovaných	
výrobcov.
·	Všetky	doklady	o	 zakúpení	 a	 o	 prípadných	opravách	Vášho	 výrobku	 starostlivo	uschovajte	 po	dobu	3	 rokov	pre	
poskytnutie	maximálne	kvalitného	záručného	a	pozáručného	servisu.

Na	tento	domáci	spotrebič	poskytujeme	záruku	na	bezchybnú	funkciu	po	dobu	24 mesiacov	od	dátumu	zakúpenia	
výrobku	spotrebiteľom.	Záruka	sa	vzťahuje	na	závady	spôsobené	chybou	výroby	alebo	chybou	materiálu.

Záruku	je	možné	uplatňovať	u	organizácie,	u	ktorej	bol	výrobok	zakúpený.	Záruka	je	neplatná,	ak	je	závada	spôsobená	
mechanickým	poškodením	(napr.	pri	preprave),	nesprávnym	používaním	alebo	používaním	v	rozpore	s	návodom	na	
obsluhu,	neodvratnou	udalosťou	(napr.	živelná	pohroma),	ak	bol	výrobok	pripojený	na	 iné	sieťové	napätie,	než	pre	
ktoré	je	určený,	a	tiež	v	prípade	úprav	alebo	opráv	vykonaných	osobami,	ktoré	na	tento	zákrok	nemajú	oprávnenie.	
Výrobky	sú	určené	pre	použitie	v	domácnosti.	Pri	použití	iným	spôsobom	nemôže	byť	záruka	uplatnená.	

V	prípade	poruchy	sa	obráťte	na	predajce,	u	ktorého	ste	výrobok	kúpili,	alebo	na	celoštátneho	nositeľa	servisu,	ktorým	
je	Interservis	Liberec	s	r.o.	Pri	reklamácii		je	treba	doložiť	doklad	o	kúpi	výrobku.

V	prípade	nerešpektovania	týchto	zásad	nemôžeme	uznať	prípadnú	reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV	-	AV	Elektronic,	s.r.o.

P.O.	Hviezdoslavova	9,	010	01	Žilina,	tel.:	415	626	061,	e-mail:	greschner@tvav.sk,	www.tvav.sk

Uvedený	symbol	na	výrobku	alebo	v	sprievodnej	dokumentácii	znamená,	že	použité	elektrické	alebo	elek-
tronické	výrobky	nesmú	byť	likvidované	spoločne	s	komunálnym	odpadom.	Za	účelom	správnej	likvidácie	
výrobku	ho	odovzdajte	na	určených	zberných	miestach,	kde	budú	prijaté	zdarma.	
Správnou	likvidáciou	tohto	produktu	pomôžete	zachovať	cenné	prírodné	zdroje	a	napomáhate	prevencii	
potenciálnych	negatívnych	dopadov	na	životné	prostredie	a	ľudské	zdravie,	čo	by	mohli	byť	dôsledky	ne-
správnej	likvidácie	odpadov.	Ďalšie	podrobnosti	si	vyžiadajte	od	miestneho	úradu,		najbližšieho	zberného	
miesta,	 v	Zákonu	o	odpadoch	príslušnej	 země,	v	ČR	č.	185/2001	Sb.	v	platnom	zneni.	Dialej	 rovnako	
na	www.zasobovani.cz/odber	a	na	internetových	stránkach	www.envidom.sk	(likvidácia	elektroodpadu).
Pri	nesprávnej	likvidácii	tohto	druhu	odpadu	môžu	byť	v	súlade	s	národnými	predpismi	udelené	pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických 

a elektronických zariadení (z domácností)
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