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IN 173162 M 

 

DELIMANO CLARITY HAND MIXER WHITE 

RUČNÝ MIXÉR BIELY DELIMANO CLARITY 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

                             

Všeobecný popis 

1. Regulátor rýchlosti otáčok 

2. Turbo spínač 

3. Gombík na uvoľnenie metličiek 

4. Hlavné napájanie 

5. Metličky 

6. Háčiky 

7. Kábel 

8. Stojan 

9.  Otvory na metličky 
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špecifikácie Model: HM-628WH Hodnoty: 230V ~ 50/60Hz, 150W 

Pracovný čas: Pri rýchlostiach 1-5 po každých piatich minútach používania na 5 minút zastavte. 

Turbo: Nie viac ako 1 minútu nepretržitého používania. 

ŠĽAHANIE - SPRIEVODCA 

RÝCHLOSŤ POPIS 

1 FOLD (VMIEŠAVANIE) Dobrá štartovacia rýchlosť pre suché a sypké 

potraviny ako múka, maslo či zemiaky. 

2 MIX (MIEŠANIE) Na miesenie koláčov, sušienok a chleba narýchlo. 

3 CREAM (MIEŠANIE KRÉMOV) Na miešanie masla a cukru do krémova. Šľahanie 

nepečených cukroviniek, zákuskov a podobne. 

4 WHIP (ŠĽAHANIE) Na šľahanie vajec, varených poliev, mixovanie 

zemiakov, smotany a podobne. 

 

Keď je zmes lepkavá a hustá, použite háčiky. Pomocou metličiek šľahajte jemnejšie potraviny ako vajcia 
atď. 
Použitie 
1. Nasaďte šľahače (5) alebo háčiky (6) do otvorov na metličky(obr. 2). 
2. Zapojte prístroj do zásuvky. 
3. Zapnite (1) a zvoľte požadovanú rýchlosť. Mixér začne miešať suroviny v 
miske. 
4. Po dokončení miešania okamžite zastavte mixér stlačením tlačidla rýchlej voľby "0". 
5. Počkajte, kým sa šľahače / háčiky prestanú otáčať, stlačte tlačidlo pre vysunutie metličiek (3) a vyberte 
šľahače / háčiky. Pred výmenou príslušenstva alebo prenášaním spotrebiča prístroj vypnite. 
6. Pre zvýšenie rýchlosti pri miešaní môžete stlačiť "turbo" tlačidlo. 
7. Po skončení miešania odpojte spotrebič zo siete elektrického napätia. Vodou vyčistite šľahače / 
háčiky. Nechajte ich uschnúť a odložte do škatule spolu s mixérom. 
8. Po ukončení miešania mixér zastavte stlačením tlačidla rýchlej voľby "0". 
Počkajte, kým sa motor prestane točiť, otočte proti smeru hodinových ručičiek mixér  na bod"▲". 
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Vytiahnite miešač a otvor zatvorte. 
9. Pozrite si prosím obrázok (8) pre nainštalovanie držiaka na stenu. Najprv zatlčte dva klince do steny. 
Matica skrutky by mala byť 3-4 mm od steny. Keď je držiak namontovaný, 
ručný mixér a ďalšie príslušenstvo naň dokonale sadne. 

DÔLEŽITÉ 

1. Neponárajte mixér, kábel alebo zástrčku do vody alebo iných tekutín. 
2. Pri používaní háčikov sa uistite, že háčik s krúžkom je vložený do ľavého otvoru, háčik bez 
krúžku patrí do pravého otvoru. V opačnom prípade budú suroviny po háčikoch stúpať hore  
do otvorov mixéra. Ak sa tak stane, okamžite mixér zastavte. Pred opätovným použitím háčiky 
odpojte a vyčistite. 
3. Používajte háčiky, pokiaľ miešate hustú, lepkavú hmotu ako napríklad múku. Pomocou 
metličiek šľahajte vajcia. 
4. Preštudujte si sprievodcu šľahaním pre výber správnej rýchlosti. 
5. Nedotýkajte sa metličiek alebo háčikov, ak je mixér v prevádzke. Pred výmenou príslušenstva 
alebo prenášaním na iné miesto prístroj vypnite. 
Poškodení napájací kábel musí byť nahradený výrobcom, jeho 
servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému 
nebezpečenstvu.  
6. Pozrite sa prosím na nižšie uvedené časy, ktoré potrebujete na prípravu jedla. 
7. Ak spotrebič prestal pracovať, okamžite ho vypnite. Obráťte sa na výrobcu alebo autorizovaný 
servis kvôli oprave. Nerozoberajte ho sami. 
8. Ešte pred prvým použitím sa uistite, že napätie prístroja zodpovedá napätiu na merači Vašej 
siete. 
9. Pred zapnutím mixéra zaistite, aby boli metličky a háčiky úplne ponorené do surovín, aby ste 
predišli špliechaniu potravín navôkol. Pri práci s rotujúcim ostrím mixéra buďte maximálne 
opatrný. 
10. Aby sa zabránilo pádu mixéra z držiaka na stene, uistite sa, že je držiak pevne pribitý. 

 
ČISTENIE 
1. Po použití umyte misku, metly na šľahanie a háčiky pod vodou. 
2. Pretrite utierkou a odložte do škatule. 
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