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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi a dále nedostatečně zkušené či poučené osoby mohou toto
zařízení používat, pokud byly obeznámeny s bezpečným použitím tohoto
zařízením a rozumějí rizikům spojeným s jeho použitím, nebo pokud je
používají pod dohledem. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Uživatelskou
údržbu a čištění nesmí děti provádět bez dozoru.
Před složením, rozložením nebo čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. Stejně
postupujte i v případě, že necháváte zařízení bez dozoru.
Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné, aby jeho výměnu provedl výrobce,
jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k
ohrožení.
Čepele mají velmi ostré hrany. Při manipulaci s čepelemi nebo při jejich
čištění buďte velmi opatrní.
Doba nepřetržitého provozu mixéru nesmí přesáhnout 10 minut. Při přípravě
pomazánek z ořechů či potravin obsahujících olej mixujte max. jednu minutu
od chvíle, kdy směs začne cirkulovat. Při dlouhém mixování se může směs
nadměrně zahřívat.
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Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí
použití. Nepoužívejte toto zařízení venku.
Před manipulací se zástrčkou nebo před zapnutím zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
Zařízení vždy používejte na stabilním, bezpečném, suchém a rovném povrchu.
Toto zařízení nesmí být umístěno v blízkosti potenciálně horkých povrchů (jako jsou například plynové či elektrické
plotny).
Nikdy neponořujte jakoukoli část zařízení, napájecí kabel nebo zástrčku do vody či jiné tekutiny.
Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky, dotýkat se horkých povrchů ani ho nenechávejte zamotaný,
přiskřípnutý nebo stlačený.
Pokud v důsledku pádu zpozorujete únik vody ze zařízení nebo poškození zařízení, přestaňte zařízení používat.
Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani přídavné součásti, které nejsou schváleny výrobcem.
Před použitím přístroje zkontrolujte, že veškeré přídavné součásti jsou řádně a bezpečně nainstalovány.
Než začnete vyměňovat nebo čistit příslušenství tohoto přístroje, počkejte, až se všechny pohyblivé součásti zastaví.
Nedotýkejte se pohyblivých součástí. Při mixování nedávejte ruce ani kuchyňské náčiní do nádoby, mohli byste se
poranit nebo poškodit elektrický mixér. Gumovou stěrku můžete používat pouze po zastavení přístroje.
Nikdy se nesnažte upevnit nádobu na pohonnou základnu nebo ji odmontovat, když je motor v chodu.
Pokud pěchovadlo při mixování zůstává zasunuté, nádoba mixéru by neměla být naplněna více než ze 2/3 (1250 ml).
Při použití pěchovadla by doba nepřetržitého mixování neměla překročit 30 sekund.
Při zpracování horkých tekutin buďte opatrní. Víko a zátka musí být upevněny na svém místě. Pára tak bude moci
přirozeně unikat, což zabrání uvolnění víka po zapnutí přístroje. Vždy začínejte mixovat při nižší rychlosti a postupně ji
zvyšujte, až dosáhnete požadované rychlosti. Horké tekutiny nikdy nezačínejte zpracovávat při vysoké rychlosti.
Při práci s mixérem vždy používejte víko a zátku. Zátku byste měli vyjímat pouze v případě, že přidáváte ingredience
nebo používáte pěchovadlo.
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(OBR. 1)

Tlačítko Pulse
Tlačítko Smoothie
Tlačítko Dip
Tlačítko Soup
Pěchovadlo

JAK MIXÉR POUŽÍVAT
Mixér nebude fungovat, dokud nádoba mixéru nebude správně nasazená na jednotce s motorem. Rotující čepele mohou
způsobit vážné škody či zranění. Je-li přístroj v provozu, je-li zapojen do zásuvky nebo pokud je nádoba mixéru nasazena
na jednotce s motorem, nikdy nevkládejte do nádoby mixéru žádné kuchyňské náčiní (s výjimkou pěchovadla, jež je
součástí balení mixéru) ani do ní nestrkejte ruce.
1. Nádobu mixéru nasaďte na jednotku s motorem. Držadlo nádoby mixéru může být nalevo či napravo.
2. Do nádoby mixéru vložte ingredience a poté na ni nasaďte víko se zátkou. Výstupky na zátce musí být zarovnané se
zářezy ve víku. Zátku zajistíte otočením ve směru hodinových ručiček.

Ruční ovládání

Otočte ovladačem rychlosti ve směru hodinových ručiček, až dosáhnete požadované rychlosti. Začněte s nižší rychlostí,
poté ji postupně zvyšujte. Chcete-li mixér zastavit, otočte ovladač rychlosti do polohy .
Tlačítko Pulse (pulzace) zajišťuje lepší kontrolu nad konzistencí mixování. Chcete-li použít funkci pulzace, otočte ovladač
rychlosti proti směru hodinových ručiček do polohy
. Červený kroužek kolem tlačítka Pulse začne pomalu blikat.
Tlačítko Pulse stiskněte podle potřeby. Po skončení mixování otočte ovladač rychlosti ve směru hodinových ručiček do
polohy .

Naprogramovaná nastavení

Mixér Versa má tři naprogramovaná nastavení:
• Smoothie – Slouží k přípravě koktejlů, proteinových nápojů a směsí, zdravých ovocných a zeleninových nápojů, ledové
tříště atp.
• Soup – Rychlost mixování u tohoto nastavení zahřeje ingredience na teplotu přibližně 80 ºC. Díky tomu budete moci ze
syrových ingrediencí připravovat lahodné, čerstvé a horké polévky.
• Dip – Toto nastavení použijte k přípravě pesta, hummusu, pomazánek (jako je např. arašídové máslo, čokoládové či
lískooříškové pomazánky) atd.
Chcete-li použít tato naprogramovaná nastavení, otočte ovladač rychlosti proti směru hodinových ručiček do polohy
. Poté stiskněte tlačítko požadovaného programu. Spustí se zvolený program a modrý kroužek kolem tohoto tlačítka začne
pomalu blikat. Program ukončíte stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Pěchovadlo

Pěchovadlo napomáhá stálé cirkulaci ingrediencí a zabraňuje tvoření vzduchových bublinek, které mohou snížit účinnost
mixování. Správné použití pěchovadla může značně urychlit zpracování silných či zmrzlých ingrediencí. Chcete-li použít
pěchovadlo, vytáhněte po spuštění jednotky zátku a do otvoru ve víku vložte pěchovadlo (Obrázek 2).  
• Pokud při mixování používáte pěchovadlo, nádoba mixéru by neměla být naplněna více než ze 2/3 (1250 ml).
• Při použití pěchovadla by doba nepřetržitého mixování neměla překročit 30 sekund.
• Pěchovadlem pohybujte nahoru a dolů a ze strany na stranu.
• Pěchovadlo používejte pouze skrz otvor ve víku. Při správném způsobu použití se speciálně zkonstruované pěchovadlo
nedostane do kontaktu s rotujícími čepelemi.

TIPY PRO MIXOVÁNÍ
•
•

Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, nádoba mixéru by vždy měla být naplněná alespoň z ¼.
K přípravě šťáv, polévek, koktejlů, zmrzlých směsí, kaší (pyré) a ořechových pomazánek z celých nedělených potravin
využívejte v co největší míře vyšších rychlostí. Doba zpracování zpravidla nepřesáhne jednu minutu (obvykle bude
kratší než 30 sekund). Pomocí vysoké rychlosti můžete dohladka rozmixovat led, zmrazené ovoce či zeleninu.
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•
•
•

Pokud zpracovávané potraviny necirkulují, zkuste použít pěchovadlo. Pokud ani toto nepomůže, zkuste použít nižší
rychlost. Jakmile potraviny začnou opět cirkulovat, můžete přepnout zpět na vyšší rychlost.
Váš mixér je velmi výkonný, a proto je normální, že při provozu vydává poměrně velký hluk. Zvuk, který mixér vydává,
se při mixování může měnit: to je normální jev a nejedná se o závadu.
Chcete-li rozdrtit led, naplňte nádobu požadovaným množstvím ledu a do stejné výšky jako led nalijte studenou vodu.
Pár sekund mixujte při vysoké rychlosti, následně vylijte přebytečnou vodu, aby v nádobě zůstal pouze rozdrcený led.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním jednotky se ujistěte, že je vypnuta a vypojena ze zásuvky. Čepele jsou velmi ostré: při jejich mytí
dávejte pozor, abyste se neporanili. Jednotku s motorem, síťový kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani
jiné kapaliny.

Čištění nádoby mixéru

1. Nádobu mixéru naplňte do poloviny teplou vodou a přidejte do ní dvě kapky čisticího prostředku. Nasaďte víko a zátku.
2. Ovladač rychlosti nastavte na nízkou hodnotu a rychlost postupně zvyšujte. Nechte mixér zhruba 30–60 sekund běžet a
poté nastavte ovladač rychlosti do polohy .
3. Z jednotky s motorem sejměte nádobu mixéru. Vnější strany nádoby mixéru otřete vlhkým hadříkem či houbičkou a
potom je opláchněte pod tekoucí vodou. Nechte řádně vyschnout.

Čištění víka, zátky a jednotky s motorem

•
•
•

Víko a zátku omyjte teplou mýdlovou vodou. Poté vše opláchněte a důkladně osušte.
Jednotku s motorem otřete navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a řádně osušte. Vždy používejte pouze slabý roztok
čisticího prostředku.
Nádobu mixéru, víko a zátku neumývejte v myčce na nádobí.

Skladování

Na vyčištěný mixér volně nasaďte víko, aby pod ním mohl proudit vzduch a bránil vzniku zápachu. Síťový kabel lze stočit
pod základnu (Obrázek 3).

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Pokud se mixér nezapne:
1.
2.
3.
4.
5.

Otočte ovladač rychlosti do polohy a mixér vypojte ze sítě.
Sejměte nádobu mixéru ze základny a přesvědčte se, že čepele se mohou volně otáčet.
Znovu zapojte jednotku do sítě.
Ujistěte se, že nádoba mixéru je řádně upevněna na jednotce s motorem.
Jednotku restartujte otočením ovladače rychlosti na požadované nastavení.

Pokud se mixér zastaví:
Motor je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud dojde k přehřátí, spustí se zařízení, jež motor chrání před přetížením, a
motor se sám vypne. Opětovné zapnutí motoru:
1. Otočte ovladač rychlosti do polohy a vypojte mixér ze sítě.
2. Sejměte nádobu mixéru ze základny a přesvědčte se, že čepele se mohou volně otáčet.
3. Vyčkejte 35–45 minut, až jednotka vychladne.
4. Stiskněte resetovatelnou pojistku, která se nachází na spodní straně základny (Obrázek 4).
5. Mixér restartujete tak, že ovladač rychlosti otočíte do polohy a mixér zapojíte do zásuvky.
6. Ujistěte se, že nádoba mixéru je řádně upevněna na jednotce s motorem.
7. Jednotku restartujte otočením ovladače rychlosti na požadované nastavení.
V případě, že se mixér nespustí, znamená to, že ještě dostatečně nevychladl. Otočte ovladač rychlosti do polohy a před
dalším pokusem vyčkejte dalších 10–20 minut.
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ZÁRUKA
7letá omezená záruka
Společnost Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, („JCS (Europe)“) poskytuje záruku, že po dobu 7 let od data
zakoupení se u tohoto výrobku nevyskytnou materiálové ani výrobní vady. Společnost JCS (Europe) během záruční doby
dle vlastního uvážení opraví či nahradí tento výrobek či jakoukoli jeho část, u níž bude zjištěna závada. Náhrada bude
provedena novým či přepracovaným výrobkem či jeho částí. Není-li již výrobek dostupný, může být nahrazen obdobným
produktem stejné či vyšší hodnoty. Toto je vaše exkluzivní záruka. NEPOKOUŠEJTE SE opravovat ani jakkoli upravovat
elektrické či mechanické funkce tohoto zařízení. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.
Práva v rámci této záruky se týkají pouze osoby, která zařízení původně zakoupila, a nelze je rozšířit na komerční ani
komunální využití. Uschovejte si originální doklad o koupi. K uplatnění záruky je zapotřebí předložit důkaz o zakoupení
výrobku. Prodejci a servisní centra JCS (Europe) či maloobchodní prodejny prodávající výrobky společnosti JCS (Europe)
nemají právo jakkoli upravovat, přizpůsobovat či měnit tyto záruční podmínky.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů či na škody způsobené nedbalým či nesprávným použitím výrobku,
připojením k nesprávnému napětí či proudu, použitím, které je v rozporu s návodem k použití, demontáží, opravou či
úpravou, provedenými jakýmkoli jiným subjektem než společností JCS (Europe) či autorizovaným servisním centrem
společnosti JCS (Europe). Tato záruka se dále nevztahuje na následující: Zásahy vyšší moci, jako je požár, záplava,
uragány či tornáda.

Jaká jsou omezení odpovědnosti společnosti JCS (Europe)?

Společnost JCS (Europe) nenese odpovědnost za jakékoli náhodné či následné škody způsobené nedodržením jakékoli
výslovné, implikované či zákonné záruky či podmínek.
S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony je jakákoli implikovaná záruka či podmínka prodejnosti či vhodnosti k
určitému konkrétnímu účelu svým trváním omezena délkou trvání výše uvedené záruky. Společnost JCS odmítá jakékoli
další záruky, podmínky či výklady, ať už výslovné, implikované, zákonné či jiné. Společnost JCS nenese odpovědnost za
jakékoli škody vzniklé v důsledku nákupu, správného či nesprávného použití výrobku či neschopnosti výrobek používat, a to
včetně náhodných, zvláštních, následných či obdobných škod, ani za ušlý zisk nebo jakékoli porušení smlouvy (ať zásadní
či jiné) ani za jakékoli nároky vznesené kteroukoli stranou vůči kupujícímu. V některých oblastech, státech či jurisdikcích
není povoleno vyjímat či omezovat náhodné či následné škody či omezovat délku trvání implikované záruky, takže výše
uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.
Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva, přičemž je možné, že máte i další práva, která se v každé oblasti,
státu, či jurisdikci mohou lišit.
Odpadní elektrická zařízení by neměla být likvidována společně s domovním odpadem. Pokud je to možné, měla by být
odevzdána k řádné recyklaci. Další informace týkající se recyklace a odpadních elektrických a elektronických zařízení
(OEEZ) získáte na adrese enquiriesEurope@jardencs.com.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK
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For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.
www.oster.com
© 2015 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.
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