ST-FP9084

Ruční mixér
Návod k použití
Záruční podmínky

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.

Web: www.isaturn.cz

1

Vážení zákazníci!
Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
Popis přístroje

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Tlačítko normální rychlosti
Tlačítko rychlosti Turbo
Motorová jednotka
Tyčový nástavec
Spojovací jednotka
Nože sekáčku
Mísa

Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce.
2. Ujistěte se, že provozní napětí uvedené na přístroji je stejné jako
napětí ve vaší domácnosti.
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3. Při používání elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní
bezpečnostní opatření.
4. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné tekutiny.
K čištění motorové jednotky použijte jen navlhčený hadřík.
5. Nikdy neponechávejte spotřebič bez dozoru.
6. Ujistěte se, že je přístroj na bezpečném místě, kde se jej děti
nemohou dotýkat.
7. Tento přístroj není určen pro děti nebo jiné osoby, kterým brání
fyzické, smyslové či duševní schopnosti v používání.
8. Vypojte přístroj ze zásuvky, pokud jej již nebudete používat, před
vkládáním či rozkládáním částí, před jeho čištěním.
9. Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala
horkých míst.
10. Tento přístroj je určen pro domácí použití.
11. Pokud je poškozený napájecí kabel, vždy se obraťte na váš
autorizovaný servis pro kontrolu nebo výměnu.
12. Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím ( zástrčka,
napájecí kabel atd.). Nezkoušejte si příslušenství opravit sami.
Obraťte se na váš autorizovaný servis.
13. Vždy používejte přístroj na bezpečném, suchém a rovném povrchu.
14. Nedotýkejte se nožů, pokud je přístroj zapojen. Nože jsou velmi
ostré!
15. Pokud se nože zablokovaly, nejprve odpojte přístroj ze sítě a pak
teprve odstraňte potraviny, které nože blokují.
16. Uschovejte si tyto instrukce.
Důležité





Vypněte a odpojte spotřebič před výměnou příslušenství nebo částí,
které se pohybují.
Buďte opatrní při manipulaci s ostrými noži. Nikdy se nedotýkejte nožů,
pokud je mixér připojen k síti.
Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
Nezpracovávejte více než tři dávky potravin bez přerušení. Před dalším
použitím nechejte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.

Ruční mixér
Tyčový nástavec je vhodný pro mixování kapalin, jako jsou například
mléčné výrobky, omáčky, ovocné šťávy, polévky, míchané nápoje a
koktejly. Dále pro mixování vařených potravin určených pro výrobu dětské
výživy.
1. Připojte nástavec mixéru k motorové jednotce.
2. Ponořte tyčový mixér do ingrediencí.
3. Stisknutím tlačítka normální rychlosti nebo rychlosti Turbo zapněte
spotřebič.
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4. Pomalu pohybujte přístrojem nahoru a dolů a dokonale potraviny
smíchejte.
Sekáček
Sekáček je určen k sekání surovin jako jsou ořechy, maso, cibule, tvrdý
sýr, vařená vejce, česnek, bylinky, suchý chléb, atd.
Nože jsou velmi ostré! Buďte velmi opatrní při manipulaci s noži, při jejich
vyjímání z mísy, při vyprazdňování mísy a při jejich čištění.
1.
2.
3.
4.
5.

Vložte sekáček do mísy. Mísu umístěte na rovný, suchý povrch.
Vložte potraviny do mísy.
Na mísu se sekáčkem připojte spojovací jednotku.
Připojte motorovou jednotku k míse se sekáčkem.
Stisknutím tlačítka normální rychlosti nebo rychlosti Turbo zapněte
přístroj. Během zpracování držte motorovou jednotku v jedné ruce
a druhou rukou přidržujte mísu.
6. Pokud ingredience ulpívají na stěně mísy, uvolníte je přidáním
tekutiny nebo pomocí špachtle.
7. Po použití sekáčku přístroj odpojte a nechte jej vychladnout.
Šlehací metla
Šlehací metla je určena pro šlehání smetany, vaječných bílků, krémů,
dezertů aj.
1. Vložte šlehací metlu do spojovací jednotky.
2. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce.
3. Vložte ingredience do mísy. Pro lepší výsledek použijte větší a hlubší
mísu.
4. Šlehací metlu ponořte do mísy. Zpracování zahajujte při normální
rychlosti, abyste zabránili vystříknutí potravin.
5. Po použití nebo při čištění vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
Čištění a péče
Čištění spotřebiče, jeho částí a příslušenství je nejjednodušší ihned po
použití.



Před čištěním odpojte spotřebič.
Otřete motorovou jednotku vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte
motorovou jednotku do vody!
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Odpojte použité příslušenství a díly, omyjte je v myčce na nádobí
nebo v teplé vodě s přídavkem mycího prostředku. Buďte opatrní,
nože jsou velmi ostré!
 Po vyčištění díly nechte oschnout, pak vše řádně uložte pro
budoucí použití.
Mixování, množství a čas
Ingredience

Množství

Čas

50-100g

25 sekund

Dětská výživa, polévky,
omáčky

50-200ml

25 sekund

Těsto

50-250ml

25 sekund

Koktejly a míchané nápoje

50-500ml

25 sekund

Množství

Čas

Vařená vejce

2ks

4 x 1 sekund

Suchý chléb

40g

25 sekund

100g

20 sekund

Česnek

50g

5 x 1 sekund

Cibule

200g

5 x 1 sekund

Maso & ryba

200g

10 sekund

30g

20 sekund

Sýr

200g

20 sekund

Ořechy

100g

25 sekund

Ovoce a zelenina

Sekání, množství a čas
Ingredience

Hořká čokoláda

Bylinky

Šlehání, množství a čas
Ingredience

Množství

Čas

Krém

125ml

20-25 sekund

Vaječné bílky

2 vejce

25 sekund
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Technické údaje
Výkon
Pracovní napětí
Pracovní frekvence

500 W
220-230 V
50 Hz

Sada
Ruční mixér
Návod k použití
Záruční list
Obal

1
1
1
1

Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Můžete pomoci chránit životní prostředí.
Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o
třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Výrobce je oprávněn
provádět změny v technické charakteristice a v
dekorativních motivech zboží.
Všeobecné záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN.
Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba
začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty
vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána
pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.
Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou
záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem
prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a
v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během
přepravy.
Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:
1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými
v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se
jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo
čárový kód výrobku.
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4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením
výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou,
neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem
přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti,
vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou
uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8.

Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na
přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.
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