
 

HB-F600-CE Food Blender 
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. 
• Aby se zabránilo úrazu, odpojte mixér z elektřiny při čištění mixéru nebo vytahování a 

nasazování nádoby nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte. 
• Jednou týdně zkontrolujte, zda je napájecí kabel v pořádku a není poškozen. Viz. technický 

servis – pro údržbu nebo opravu. 
• Aby se zabránilo úrazu elektrickým šokem, nevkládejte kabel ani podstavec mixéru do vody 

ani jiné tekutiny. 
• Nepoužívejte na podstavec mixéru vysokotlaký čistič. 
• Buďte velmi opatrní, pokud ve spotřebiči používáte horký olej nebo horkou tekutinu. 
• Nepoužívejte přístroj pro jiné používání než ke kterému ej určeno. 
• Nepoužívejte přístroj, pokud jsou v blízkosti děti. 
• 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. 

• Aby se zabránilo zranění a nedošlo ke zničení mixéru, nevkládejte do nádoby nádobí, když je 
v provozu. 

• Neskladujte v nádobě mixéru žádné kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození při 
nechtěném zapnutí. 

• Aby se zabránilo úrazu, neponechávejte ruce na nádobě, zatímco je v provozu. 
• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Před výměnou náhradních dílů nebo nádob, 

odpojte mixér z napájení.  
• Nože jsou ostré, zacházejte s nimi opatrně. 
• Pokud jsou nože volné, přestaňte je okamžitě používat a vyměňte je za novou řezací sestavu. 

Nepokoušejte se o opravu nebo utáhnutí uvolněných nožů. 



• Denně kontrolujte nádobu a sestavu nožů. Nepoužívejte nádobu, pokud je prasklá, 
odštípnutá nebo jinak poškozená. Nepoužívejte poškozené, ohnuté nebo jinak poškozené 
nože. 

• Přístroj nepoužívejte venku. 
• Přístroj je určen pro krátký provoz, cca 3 minuty. 
• Pokud je mixér v provozu, nenechávejte ho bez dozoru. 
• Abyste zabránili poškození mixéru, nádoby nebo nožů, nepřemisťujte mixér, pokud je 

v provozu. Pokud se mixér při provozu sám zastaví, stiskněte tlačítko OFF a vyndejte nádobu 
z podstavce mixéru. Sejměte kryt a pomocí gumové stěrky odstraňte směs z nožů. 

• Při mixování horkých tekutin vyndejte středovou část víka. Chcete-li zabránit možným 
popáleninám, nenaplňujte nádobu celou, max. 1 litr. Používejte chňapku a držte pomocí ní 
víko. Mixování začněte na nejnižší rychlosti. 

• Při mixování vždy používejte i víčko. 
• Tento výrobek je navržen s ochranou proti přetížení motoru. Pokud se motor zastaví v 

průběhu provozu z důvodu přehřátí, odpojte přístroj a nechte jej vychladnout po dobu 15 
minut. Poté jej zapněte. 

• Normální funkce tohoto produktu mohou být rušeny silným elektromagnetickým rušením. 
Pokud k tomu dojde, resetujte výrobek a obnovte normální provoz podle pokynů v návodu k 
použití. Pokud normální provoz nemůžete obnovit, položte výrobek na jiné místo. 

• 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. 

 
 



 

Nebezpečí popálení. 
Dávejte si vždy pozor při míchání horkých nápojů. 
Nedodržením těchto pokynů může dojít k popálení. 

 
 

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. 

 

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. 

Umístění hlavního napájení: Přepínač bude buď na přední straně jednotky, nebo na 
spodní části přístroje, jak je uvedeno výše.  

 

 Na podstavci je snímač se čtyřmi magnetickými přípojkami, aby se zabránilo  
 míchání pokud není nádoba na správném místě. 

 Ukazatel teploty upozorňuje, pokud se motor přehřeje. 

 

 

 
 
 



 


