
 

HB-HMD400-CE / HB-HMD200-CE   
Drink mixer 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Upozornění: Předtím, než začnete používat elektrické spotřebiče, přečtěte si základní bezpečnostní 
opatření, která by měla být při používání dodržována. 

• Před používáním mixéru si přečtěte návod k obsluze. 
• Před prvním použitím umyjte nádobu v horké mýdlové vodě. Nepoužívejte myčku na nádobí. 
• Připojte do uzemněné zásuvky. 
• Nepoužívejte adaptér. 
• Nepoužívejte prodlužovací kabel. 
• Před čištěním nebo údržbou odpojte z elektřiny. 
• Nestříkejte na mixér vodu ani ho neponořujte. 
• Při mixování vždy používejte kovové nádoby. 
• Dohlížejte na děti, aby si nehrály se spotřebičem. 
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými, nebo duševní schopnosti, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 
poskytnut dohled nebo pokyny k použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich 
bezpečnost. 

• Pokud mixujete, nevkládejte do nádob žádné lžíce ani jiné kuchyňské náčiní. 
• Nedovolte, aby míchadlo naráželo při mixování do nádoby. 
• Denně kontrolujte mixér a míchadla. 
• Míchadla měňte každých 90 dní. 
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud je porouchaný nebo 

jakkoliv poškozený. Viz "Technické služby“, kde jsou pokyny k přezkoumání, opravy, 
elektrické nebo mechanické nastavení. 

• Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho 
servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Před čištěním podstavce mixéru, odpojte z elektřiny. 
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt nebo úraz elektrickým 
proudem. 

       Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
       Připojte do uzemněné zásuvky.  
       Nepoužívejte adaptér. 
       Nepoužívejte prodlužovací kabel. 
       Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár      
       nebo úraz elektrickým proudem. 



        
 
        Nebezpečí pořezání 
        Když mixujete, vždy umístěte kryt na nádobu. 
        Nedávejte ruce, lžíce, nebo jiné nádobí do nádoby, pokud mixujete. 
        Nedodržení těchto pokynů může vést ke zlomeninám, pořezání nebo jiným zraněním. 

DEZINFEKCE 

Dezinfikujte pomocí 1 polévkové lžíce (15 ml) bělidla na 3,8 litru čisté, studené vody 16 ° C, dle 
návodu na bělidle. 

1. Naplňte nádobu s desinfekčním roztokem, vyměňte kryt a uzávěr plnícího hrdla a 
zapněte LOW (1) rychlost po dobu 2 minut. Vyprázdněte nádobu. 

2. Vnější část otřete navlhčeným hadříkem s dezinfekcí. 
3. Na 2 minuty ponořte kryt a uzávěr plnicího otvoru do desinfekčního roztoku. 
4. Umístěte nádobu zpět na podstavec mixéru a zapněte HIGH rychlost na 2 sekund, aby se 

dostala přebytečná vlhkost ze sestavy nožů. 
5. Před použitím propláchněte vodou. 

Aby se zabránilo poškození přístroje, netahejte ho za míchadla.  

 

POKYNY PRO likvidaci tohoto výrobku podle Evropské unie Směrnice o elektroodpadu. 

Prosím, nevhazujte jakéhokoliv elektrické přístroje jako běžný odpad. Pomůžete ochraňovat přírodní 
zdroje a chránit životní prostředí. Po dokončení používání tohoto produktu, prosím zlikvidujte jej v 
recyklačním centru určeném pro elektrická zařízení. Kontaktujte své místní orgány k nalezení 
nejbližšího sběrného centra. Připomínáme vám, abyste tento produkt zlikvidovali zodpovědně a 
oddělili jste ho od běžného odpadu. Označení symbolu - přeškrtnutého koše. 

 


