Kuchyňské roboty a procesory

NÁVOD NA POUŽITÍ
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Kuchynské roboty

NÁVOD NA OBSLUHU
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NÁVOD K POUŽITÍ
Přepínač rychlosti
Uvolňovací tlačítko multifunkční hlavy
Kryt
Demontovatelný kryt napájecí zásuvky mlýnku
na maso
Napájecí zásuvka mlýnku na maso
Ochranný kryt
Mísa z nerezové oceli
Multifunkční hlava
Šlehač
Hák na těsto
Lopatka mixéru
Miešacia exi

•
•

•

Nebezpečí
Motorový blok nikdy neponořujte do vody ani jej
neoplachujte pod tekoucí vodou.

•

Pozor
•
•
•

•

•

•
•
•

Před používáním spotřebiče si
pečlivě přečtěte tento návod.
Před instalací a demontáží doplňků
spotřebič vypněte.
Udržujte prsty mimo dosah
pohybujících se částí a otvoru na
přídavné jednotce.
Spotřebič používejte pouze k účelu,
k němuž je určen. Výrobce
neponese žádnou odpovědnost za
spotřebič, který bude používán
nevhodným způsobem nebo v
rozporu s tímto návodem.
Zkontrolujte, že jmenovité napětí
spotřebiče odpovídá napětí ve vaší
elektrické síti.
Jakákoliv chyba zapojení bude mít
za následek neplatnost záruky.
Spotřebič se musí připojit k
uzemněné elektrické zásuvce.
Jestliže musíte používat elektrickou
prodlužovací šňůru, musí být

•

•

•

•
•

•
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uzemněná a vedená tak, aby o ni
nemohl nikdo zakopnout.
Spotřebič vypojte co nejdříve po
skončení práce a před čištěním.
Pokud je vaše přídavná jednotka
anebo spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej. Kontaktujte
schválené servisní centrum.
Jakákoliv práce na spotřebiči s
výjimkou běžné péče a čištění
zákazníkem musí být provedena
schváleným servisním centrem.
Neponořujte spotřebič, přívodní
kabel ani zástrčku do vody ani jiné
kapaliny.
Nenechávejte přívodní kabel viset v
dosahu dětí ani v blízkosti nebo v
kontaktu s horkými částmi
spotřebiče, v blízkosti jakéhokoliv
dalšího zdroje tepla nebo s
jakýmkoliv ostrým okrajem.
Před výměnou příslušenství nebo
před prací s pohyblivými částmi
spotřebič vypněte a odpojte ho od
elektrické sítě.
Nedotýkejte se šlehače, lopatky
mixéru ani hnětacího háku, jestliže je
spotřebič v provozu.
Vždy ho používejte pouze s jedním
přídavným zařízením.
Spotřebič nepoužívejte trvale déle
než 5 minut. Před dalším
používáním jej ponechte 30 minut v
klidu.
Osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními

•
•

•

•
•
•

•

schopnostmi, případně s
nedostatkem zkušeností a znalostí,
mohou spotřebiče používat pouze
tehdy, pokud budou pod dozorem
nebo budou mít pokyny, jak používat
spotřebič bezpečným způsobem, a
budou chápat související nebezpečí.
Děti by měly být pod dohledem, aby
si se spotřebičem nehrály.
Jestliže je přívodní kabel poškozený,
musí ho vyměnit výrobce, jeho
servisní zástupce nebo jiná osoba s
podobnou kvalifikací, aby se
zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
Tento spotřebič nesmějí používat
děti. Uchovávejte spotřebič a jeho
přívodní kabel mimo dosah dětí.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Děti nesmějí bez dohledu spotřebič
čistit ani provádět jeho údržbu.
Tento spotřebič je určený k použití v
domácnostech a pro podobné
způsoby využití.
Úroveň hluku: 82 dB(A)

použití takového příslušenství ztrácíte nárok na
záruku.

Před použitím
Před prvním použitím spotřebiče očistěte
všechny odnímatelné díly (viz kapitola Čištění).
Před zapojením spotřebiče do stěnové zásuvky
zkontrolujte, zda je spotřebič správně sestaven
(viz kapitola „Všeobecný popis“).
Připojte zástrčku do stěnové zásuvky.

Použití spotřebiče
LOPATKA MIXÉRU / ŠLEHAČ / HÁK NA
TĚSTO

Vaše příslušenství je pro dosažení optimálních
výsledků vybaveno systémem pro nastavování
výšky nad dnem mísy. Mísu (7) je možné
společně s jejím krytem použít pro přípravu až
1,5těsta podle povahy přísad.
Přepněte uvolňovací tlačítko multifunkční hlavy
(8), zvedněte multifunkční hlavu, potom na
spotřebič nasaďte mísu (7) tak, že jí budete
otáčet, dokud nedojde k jejímu zajištění.
Nejprve vložte do mísy přísady.
Na nerezovou mísu nasaďte nerezový kryt a
vložte lopatku mixéru, hák nebo šlehač (podle
požadované konzistence). Otáčením hřídele
nastavte výšku: nastavte příslušenství do
ideální polohy.
Zatlačte multifunkční hlavu (8) spotřebiče
směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Během přípravy můžete otvorem v krytu
přidávat přísady.
Spotřebič zastavíte otočením přepínače (1)
zpátky na 0.

Tento spotřebič je označen podle
evropské směrnice 2012/19/EU o
odpadním elektrickém a elektronickém
zařízení (WEEE). Tato směrnice je
rámcem s celoevropskou platností pro
sběr a recyklaci odpadů z elektrických a
elektronických zařízení.

Varování
Spotřebič vždy pokládejte na rovný a stabilní
povrch.
Nepoužívejte lis na citrusy bez přerušení déle
než 5 minut.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí
použití.
Nikdy nepoužívejte žádná příslušenství nebo
části od jiných výrobců, pokud nejsou
schválené společností Gorenje. V případě
4

Před prvním použitím všechny části
příslušenství opláchněte mýdlovou vodou a
vysušte.
Spotřebič umístěte na rovný, čistý a suchý
povrch a potom jej připojte k zásuvce.

Tipy: Chcete-li přidat ingredience za běhu,
postupujte následovně:

POUŽITÍ MIXÉRU:
I: Vytáhněte vnitřní víčko z vnějšího otáčením
proti směru hodinových
ručiček

II. Otvorem ve víčku přidejte do nádoby
ingredience
Po skončení práce nastavte ovládací prvek do
polohy "0", odpojte spotřebič a nalijte nápoj do
sklenice.

Vložte do nádoby ingredience. Kousky nesmí
být větší než 2 centimetry.

Čištění
Spotřebič vypojte ze zásuvky.
Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody
ani ji nedávejte pod tekoucí vodu. Otírejte ji
měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
Aby se čištění usnadnilo, příslušenství po
používání rychle opláchněte. Zařízení mixéru
úplně demontujte. S lopatkami zacházejte
opatrně, protože některé mohou mít ostré
řezné okraje.
Pokud se příslušenství zabarví od potravin
(mrkev, pomeranče atd.), otřete je zlehka
kuchyňskou utěrkou namočenou do jedlého
oleje a potom očistěte obvyklým způsobem.

Zatlačte víčko na místo.

Nasaďte nádobu na základnu.
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Příslušenství
Šlehač

Maximální
množství

Doba provozu

Rychlosti

Příprava

500 ml

3-5 minut

5–6

/

Bílek

12 ks

3 minuty

5–6

/

Mouka

1500 g

Sůl

10 g

Droždí

20 g

Cukr

10 g

Voda (43 °C)

750 g

Sádlo

30 g

Mouka

200 g

Cukr krupice

200 g

Margarín

200 g

Vejce

4 ks

Potraviny
Smetana
(38 % tuku)

Provoz 1 minutu a 30 sekund na
rychlost MIN a potom 3 minuty a
30 sekund na rychlost I.
Spotřebič nepoužívejte déle než
5 minut.

Hák na těsto

Lopatka
mixéru

5 minut

3–4

/

/

Záruka a servis
Ochrana životního prostředí

S případnými žádostmi o informace nebo v
případě problémů se prosím obracejte na
centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje
ve své zemi (telefonní číslo na centrum péče o
zákazníky najdete na univerzálním záručním
listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum
péče o zákazníky nenachází, obraťte se na
svého místního obchodního zástupce
společnosti Gorenje nebo
na servisní oddělení společnosti Gorenje pro
domácí spotřebiče.

Toto označení znamená, že tento výrobek
se nesmí v rámci celé EU likvidovat s
ostatním odpadem z domácností. Aby
nedošlo k případné škodě na životním
prostředí nebo k poškození lidského zdraví v
důsledku neřízené likvidace odpadu, provádějte
recyklaci odpovědným způsobem, abyste tak
podpořili udržitelné opětné použití
materiálových zdrojů. K vrácení použitého
zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr,
nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste
výrobek zakoupili. Zajistí ekologicky bezpečnou
recyklaci.

Pouze pro osobní použití!
SPOLEČNOST GORENJE
VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH
ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
SPOTŘEBIČE
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
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NÁVOD NA POUŽITIE
Prepínač rýchlostí
Tlačidlo na uvoľnenie multifunkčnej hlavy
Kryt
Odoberateľný kryt pre pohon mlynčeka
Pohon mlynčeka
Ochranný kryt
Miska z nehrdzavejúcej ocele
Multifunkčná hlava
Šľahacia metla
Hnetací hák
Plochá metla
Nádoba

•

•

•

Nebezpečenstvo
Jednotku motora neponárajte do vody ani
neoplachujte pod tečúcou vodou.
•

Upozornenie
•
•
•
•

•

•
•
•

Pred použitím spotrebiča si pozorne
prečítajte návod na použitie.
Pred nasadením alebo odobratím
nástavcov spotrebič vypnite.
Nedotýkajte sa pohyblivých častí a
otvorov na nástavcoch.
Používajte spotrebič len pre určené
domáce použitie. Výrobca neprijíma
žiadnu zodpovednosť za nesprávne
použitie spotrebiča alebo
nedodržiavanie tohto návodu na
použitie.
Skontrolujte, či sa menovité napätie
spotrebiča zhoduje s napätím vášho
elektrického systému.
Chyby pripojenia rušia platnosť
záruky.
Spotrebič musí byť zapojený do
uzemnenej elektrickej zásuvky.
V prípade nutnosti použiť
predlžovaciu šnúru, musí byť táto
uzemnená a mali by ste sa uistiť, že
sa na nej nemôže nikto potknúť.

•

•

•

•
•

•
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Odpojte spotrebič hneď, ako
skončíte s jeho používaním a pred
jeho čistením.
Nepoužívajte nadstavec a/alebo
spotrebič v prípade, že boli
poškodené. Kontaktujte príslušné
servisné stredisko.
Činnosti iné ako štandardná
starostlivosť a čistenie zákazníkom
môže na spotrebiči vykonávať iba
oprávnené servisné stredisko.
Neponárajte spotrebič, napájací
kábel alebo zástrčku do vody alebo
inej tekutiny.
Nedovoľte, aby napájací kábel visel
v dosahu detí, bol v blízkosti
horúcich častí spotrebiča alebo
iného zdroja tepla alebo ostrých
hrán.
Pred výmenou príslušenstva alebo
pri dotyku pohyblivých častí
spotrebič vypnite a odpojte od
elektrickej siete.
Pri zapnutom spotrebiči nechytajte
šľahaciu metlu, plochú metlu alebo
hnetací hák.
Používajte len jeden nadstavec
naraz.
Nepoužívajte spotrebič sústavne
viac ako 5 minút. Pred ďalším
použitím ho nechajte 30 minút v
pokoji.
Spotrebič môžu používať osoby so
slabšími fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a

•
•

•

•
•
•
•

vedomostí, ktoré sú pod dozorom
alebo boli oboznámené s
bezpečným použitím spotrebiča a
uvedomujú si možné
nebezpečenstvá.
Nenechávajte deti bez dozoru, aby
sa so spotrebičom nehrali.
Ak je napájací kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný pracovník alebo podobne
kvalifikované osoby, aby sa tak
zabránilo nebezpečenstvu.
Tento spotrebič nesmú používať
deti. Spotrebič a jeho napájací kábel
udržiavajte mimo dosahu detí.
So spotrebičom sa deti nesmú hrať.
Deti nesmú spotrebič čistiť ani
vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
Tento spotrebič je určený len na
domáce alebo podobné použitie.
Hlučnosť: 82 dB(A)

Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že je
spotrebič správne zostavený (viď kapitola
„Všeobecný opis“).
Zapojte zástrčku do zásuvky.

Použitie spotrebiča
PLOCHÁ METLA/ŠĽAHACIA
METLA/HNETACÍ HÁK

Vaše príslušenstvo je vybavené systémom na
nastavenie výšky nad dnom nádoby pre
dosiahnutie optimálnych výsledkov. Podľa
ingrediencií sa môže miska (7) s ochranným
krytom použiť na prípravu až 1,5 kg cesta.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie multifunkčnej hlavy
(8) smerom nahor, zodvihnite multifunkčnú
hlavu a potom umiestnite nádobu (7) na
spotrebič jej otočením, až kým sa do svojej
polohy neuzamkne. Najprv dajte do nádoby
ingrediencie.
Na nádobu z nehrdzavejúcej ocele položte kryt
a vložte plochú metlu, hnetací hák alebo
šľahaciu metlu (podľa toho, akú
uprednostňujete konzistenciu). Nastavte výšku
otočením hriadeľa: nastavte príslušenstvo do
požadovanej polohy.
Stlačte multifunkčnú hlavu spotrebiča smerom
nadol, až kým nebudete počuť kliknutie.
Počas prípravy môžete pridávať ingrediencie
cez otvor ochranného krytu.
Spotrebič zastavíte otočením gombíka (1)
naspäť do polohy 0.
Pred prvým použitím umyte všetky časti
príslušenstva mydlovou vodou, opláchnite a
vysušte.

Tento spotrebič je označený podľa
európskej smernice 2012/19/EU o
odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). Táto smernica tvorí
rámec pre recyklovanie odpadu z
elektrických a elektronických zariadení
platný pre celú Európu.

Pozor
Spotrebič položte vždy na vodorovný a stabilný
povrch.
Odšťavovač nepoužívajte bez prestávky dlhšie
ako 5 minút.
Tento spotrebič je určený len na domáce
použitie.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo diely od
iných výrobcov, pokiaľ nie sú autorizované
spoločnosťou Gorenje. V prípade použitia
takéhoto príslušenstva sa záruka ruší.

Pred použitím
Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite všetky
odnímateľné časti (viď kapitola „Čistenie“)
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Položte spotrebič na vodorovný, čistý a suchý
povrch a potom ho zapojte.

POUŽITIE MIXÉRA:
II. Pridať ingrediencie do nádoby cez otvor na
veku.
Potom nastavte kontrolný gombík do pozície
„0“, odpojte spotrebič zo siete a vylejte nápoj.

Čistenie
Vytiahnite spotrebič zo zásuvky.
Jednotku motora nikdy neponárajte do vody ani
neoplachujte pod tečúcou vodou. Utrite ju
jemnou suchou alebo jemne navlhčenou
utierkou.
Pre jednoduchšie čistenie opláchnite
príslušenstvo hneď po použití. Kompletne
rozoberte nadstavec mixéra. S nožmi
zaobchádzajte opatrne, keďže niektoré z nich
môžu mať ostré hrany.
Ak príslušenstvo zmení farbu od jedla (mrkiev,
pomarančov a pod.), jemne ho pošúchajte
kuchynskou utierkou namočenou do
kuchynského oleja a potom ich umyte
zvyčajným spôsobom.

Do nádoby nedávajte ingrediencie, ktoré sú
väčšie ako 2 centimetre.

Nádobu uzavrite vekom.

Umiestnite nádobu na základňu.

Tipy: Ak chcete pridať ingrediencie počas toho,
ako beží motor, môžete:

I: vybrať veko na nalievanie z veka mixéra
otočením proti smeru hodinových ručičiek.
Príslušenstvo
Šľahacia
metla

Maximálne
množstvo

Prevádzkový čas

Rýchlosti

Príprava

500 ml

2-3 minút

5-6

/

Bielok

12 ks

3 minúty

5-6

/

Múka

1500 g

Soľ

10 g

Potravina
Smotana
(38% tuku)

Prevádzka 1 minútu a 30
sekúnd na rýchlosti MIN a
potom 3 minúty a 30 sekúnd na

Hnetací hák
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/

Droždie

20 g

Cukor

10 g

Voda (43°C)

750 g

Bravčová
masť

30 g

Múka

200 g

Plochá metla

Krupicový
cukor
Margarín
Vajcia

rýchlosti I. Nepoužívajte
spotrebič viac ako 5 minút.

200 g

5 minút

3-4

/

200 g
4 ks

Životné prostredie
Toto označenie v EÚ znamená, že tento
výrobok by sa nemal vyhadzovať s
bežným domácim odpadom. Aby ste
likvidáciou odpadu predišli možnému
ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia,
zodpovedne výrobok recyklujte, aby ste
podporili udržateľné opätovné použitie
materiálnych zdrojov. Na vrátenie použitého
spotrebiča, prosím, využite systémy na vrátenie
a zber alebo kontaktujte svojho predajcu. Ten
sa postará o recyklovanie šetrné k životnému
prostrediu.

Určené len pre osobné účely!

GORENJE
VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA
Vyhradzujeme si právo na akékoľvek
zmeny!

Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
problém, kontaktujte stredisko pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo
vašej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
predajcu Gorenje alebo kontaktujte servisné
oddelenie spoločnosti Gorenje pre domáce
spotrebiče.

1708001
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