
Page 1 of 8 

 

IN 182036 M 

 
DELIMANO UTILE HAND BLENDER SET WHITE 

 

DELIMANO RUČNÝ MIXÉR BIELY S PRÍSLUŠENSTVOM 
 
Návod na použitie 

 
 
 
 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  ..................................................................... 2 
ZOZNAM SÚČIASTOK .................................................................................................. 3 
AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ RUČNÝ MIXÉR ............................................................................ 5 
ČISTENIE A ÚDRŽBA .................................................................................................... 7 
UPEVNENIE NÁSTENNÉHO DRŽIAKA .......................................................................... 7 
LIKVIDÁCIA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU ...................................................... 8 
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do budúcnosti. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
1. Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny. 
2. Uistite sa, že napätie v zásuvke zodpovedá hodnotám, ktoré sú uvedené na typovom štítku 
mixéru. 
3. Mixér nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou, resp. ak Vám spadne alebo sa 
iným spôsobom poškodí. Pre opravu či elektrické/mechanické úpravy zariadenia kontaktujte 
výlučne autorizované servisné centrum. 
4. Ak je napájací kábel poškodený, odovzdajte ho na opravu kvalifikovanému elektrikárovi alebo 
technikovi, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.  
5. Pokiaľ kuchynský spotrebič nepoužívate alebo pred jeho montážou, demontážou či čistením 
ho odpojte zo zdroja napätia. 
6. Nenechávajte mixér v prevádzke bez dozoru. Nenechávajte kábel zavesený cez hranu 
stola alebo vedľa horúcich povrchov. 
7.  Vrchnú časť mixéra neponárajte do vody, hrozí riziko elektrického šoku. 
8. Pokiaľ spotrebič používate v blízkosti detí alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými či 
duševnými schopnosťami alebo osôb s nedostatkom skúseností a vedomostí, je potrebný prísny 
dohľad. 
9. Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami zariadenia. 
10.  Počas miešania držte ruky a náčinie v dostatočnej vzdialenosti od misky, aby sa znížilo riziko 
závažného zranenia osôb a predišlo poškodeniu mixéra. Stierku používajte, iba keď mixér nie je 
v prevádzke. 
 11. Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte na sekanie ľadu alebo mixovanie tvrdých a 
suchých surovín, inak by sa čepeľ otupila. 
12.  Ak chcete znížiť riziko poranenia, najprv osaďte misku sekáčika na svoje miesto a až potom 
vložte sekáčik do základne. 
13.  Pred spustením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že je poklop mixéra bezpečne zaistený 
na svojom mieste. 
14. Použitie iného príslušenstva, než je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť zranenia.  
15.  Spotrebič používajte výlučne na účely, pre ktoré bol vyrobený.  
16. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, 

psychickými a vnemovými schopnosťami, resp. bez dostatku skúseností alebo vedomostí o 

používaní elektrického spotrebiča. Mali by byť poučení dospelou osobou zodpovednou za ich 

bezpečnosť a zároveň byť pod dohľadom danej osoby.                                                                            

17. Deti by mali byť pod dohľadom dospelého človeka, aby sa zaistilo, že sa nebudú so 

spotrebičom hrať.                                                                                                                                        

18. Spotrebič nepoužívajte vonku.                                                                                                           

19. Odložte si tento návod pre prípad potreby do budúcnosti. 
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ZOZNAM SÚČIASTOK 
1. RUČNÝ MIXÉR 

 
 

 
 

 

 
 
 

2. SEKÁČIK 

 

Tlačidlo regulácie rýchlosti 

Tlačidlo nízkej rýchlosti 

Tlačidlo vysokej rýchlosti (turbo) 

Motorová jednotka 

Odnímateľný nadstavec                                       

Pre pripojenie k motoru ho otočte proti 

smeru hodinových ručičiek, pre odpojenie 

otočte v smere hodinových ručičiek. 

Čepele chránené krytom 

Nádoba na miešanie s odmerkou                               

 Kapacita 700 ml.                                  

 Ideálna na prípravu malých množstiev 

spracovaných surovín.                            

 Gumovú protišmykovú základňu 

môžete použiť aj ako kryt na nádobu.  

Nástenný držiak                                            

Po použití naň môžete zavesiť mixér alebo 

len odnímateľnú tyč. 

Motorová jednotka                                            

Otočením v smere hodinových 

ručičiek uzamknete kryt so 

sekáčikom na svoje miesto. 
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3. ŠĽAHAČ 
 

 

 
 

 
 
 
 

Odnímateľný kryt so sekáčikom 

Odnímateľná čepeľ sekáčika 

 Okraje čepele sú veľmi ostré. 

 Zaobchádzajte s nimi mimoriadne opatrne, aby nedošlo k zraneniu. 

 Vždy uchopte plastovú tyč.  

Miska sekáčika 

 Najprv vložte suroviny do misky a až potom nasaďte poklop. 

 Gumovú protišmykovú základňu môžete použiť aj ako kryt na nádobu. 

Motorová jednotka                                      

Otočením v smere 

hodinových ručičiek zaistíte 

šľahač na svojom mieste.                                     

Šľahač                                   

Ideálny na šľahanie 

vaječných bielkov.  

Nádoba na miešanie                       

S kapacitou ideálnou na miešanie 

dvoch vaječných bielkov naraz. 
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AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ RUČNÝ MIXÉR 
 
Pred prvým použitím mixér vyčistite, tak ako je popísané v časti "Rýchle čistenie". 
Maximálny čas prevádzky prázdneho mixéra nesmie prekročiť 15 sekúnd. 
DÔLEŽITÉ: Čepele sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi opatrne. Pred montážou alebo 
odstránením príslušenstva sa uistite, že je ručný mixér odpojený od elektrickej siete. 
 
Návod na použitie mixéra 
Maximálne trvanie cyklu nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvomi za sebou nasledujúcimi 
cyklami urobte prestávku. 
 
1.  Tyč mixéra nasaďte na motorovú časť utiahnutím proti smeru hodinových ručičiek. 
 Na vybratie stačí tyč otočiť v smere hodinových ručičiek. 
2. Zapojte Delimano ručný mixér do zásuvky. 
3.  Vnorte ručný mixér do surovín určených na mixovanie. Potom stlačte a podržte tlačidlo 
nízkej rýchlosti na spustenie prevádzky. 
Zároveň si môžete navoliť rýchlosť otočením tlačidla na reguláciu rýchlosti. 
4.  Mixér sa dá spustiť stlačením a podržaním tlačidla vysokej rýchlosti (turbo) - spotrebič pôjde 
na najvyššie otáčky. Rýchlosť sa nezmení, aj keby ste potočili tlačidlom na reguláciu rýchlosti. 
5.  Ak chcete mixér zastaviť, uvoľnite tlačidlo nízkej rýchlosti alebo tlačidlo vysokej rýchlosti. 
6.  Po dokončení miešania odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom otočením proti smeru 
hodinových ručičiek odstráňte odnímateľnú tyč z motorovej jednotky. 
7.  Ak mixujete v nádobe na miešanie, môžete ju zakryť protišmykovou základňou 
a odložiť obsah zmesi do chladničky. 
 
Návod na použitie sekáčika 
Maximálne trvanie cyklu nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvomi za sebou nasledujúcimi 
cyklami urobte prestávku. 
 
1. Nádobu na mixovanie položte na čistý povrch. 
2. Nehrdzavejúce čepele osaďte do misky sekáčika, ako je zobrazené na obr. 1. 
3. Do misky sekáčika vložte suroviny. 
Poznámka: z mäsa vyberte kosti, nakrájajte ho na malé kúsky a až potom vložte do nádoby; 
 maximálne množstvo mäsa by nemalo presiahnuť 200 g na jeden mixovací cyklus. 
4.  Nasaďte kryt na misku sekáčika, uistite sa, že je guma na vnútornej stene nádoby zarovnaná 
s drážkou krytu, potom zakryte - kryt musí zaklapnúť na mieste. Pre odpojenie krytu ho 
vytiahnite z misky sekáčika. 
5.  Vložte motorovú jednotku do otvoru krytu a otočte v smere hodinových ručičiek, aby 
zaklapla na svoje miesto. (obr. 3) 
6.  Zapojte mixér do zásuvky. Potom stlačte a podržte tlačidlo nízkej rýchlosti na spustenie 
prevádzky.  
Zároveň si môžete zvoliť rýchlosť otočením tlačidla na reguláciu rýchlosti.  
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7. Sekáčik spustíte do prevádzky stlačením a podržaním tlačidla vysokej rýchlosti (turbo) - 
spotrebič pôjde na najvyššie otáčky. Rýchlosť sa nezmení, aj keby ste potočili tlačidlom na 
reguláciu rýchlosti.                                                                                                                                         
8. Ak chcete sekáčik zastaviť, uvoľnite tlačidlo nízkej rýchlosti alebo tlačidlo vysokej rýchlosti na 
motorovej jednotke.  
9.  Po ukončení sekania odpojte napájací kábel a vyberte motorovú jednotku z krytu sekáčika 
pootočením proti smeru hodinových ručičiek. 
10.  Otvorte poklop nádoby a vyberte nakrájané suroviny. 
Pozor: 
• Pre zníženie rizika zranenia vždy najprv správne osaďte misku sekáčika na svoje miesto a až 
potom vložte sekáčik do základne. 
• Pred spustením mixéra do prevádzky sa uistite, že je kryt sekáčika je bezpečne zaistené na 
svojom mieste. 
• Vždy najprv z krytu sekáčika demontujte motorovú jednotku a až potom vyberte kryt sekáčika. 
Za žiadnych okolností nevyberajte kryt sekáčika, kým je pripojená motorová jednotka. 

 
 
Návod na použitie šľahača 
Maximálne trvanie cyklu nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvomi za sebou nasledujúcimi 
cyklami urobte prestávku. 
 
1.  Ak chcete pripojiť šľahač na motorovú jednotku, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek 
a dôkladne utiahnite. Na vybratie stačí tyč smere hodinových ručičiek.  
2.  Zapojte napájací kábel do zásuvky. 
3.  Do misky na šľahanie vlejte vaječné bielky. 
4.  Šľahač spustite do jedla/ vaječných bielkov. Potom stlačte a podržte tlačidlo nízkej rýchlosti 
na začatie prevádzky. 
Zároveň si môžete navoliť rýchlosť otočením tlačidla na reguláciu rýchlosti. 
4. Šľahač sa dá spustiť stlačením a podržaním tlačidla vysokej rýchlosti (turbo) - spotrebič pôjde 
na najvyššie otáčky. Rýchlosť sa nezmení, aj keby ste potočili tlačidlom na reguláciu rýchlosti.                                                                                                                                         
5. Ak chcete mixér zastaviť, uvoľnite tlačidlo nízkej rýchlosti alebo tlačidlo vysokej rýchlosti na 
motorovej jednotke. 

obr. 1 obr. 2 obr. 3 
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6. Po dokončení šľahania odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom odstráňte odnímateľnú tyč z 
motorovej jednotky otočením proti smeru hodinových ručičiek. 
7. Ak mixujete v nádobe na miešanie, zmes môžete zakryť protišmykovou základňou  
a odložiť do chladničky. 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 
1.  Odpojte spotrebič a vyberte odnímateľnú tyč. 
Poznámka: Odnímateľnú tyč mixéra neponárajte do vody, pretože sa môže časom zmyť mazanie 
ložísk. 
2.  Umyte odnímateľnú tyč pod tečúcou vodou, bez použitia abrazívnych čistiacich prostriedkov. 
 Len čo je odnímateľná tyč čistá, postavte ju do vzpriamenej polohy tak, aby vytiekli aj posledné 
zvyšky vody. Tyč môžete umývať aj v umývačke riadu.   
3.  Umyte nádobu, misku, šľahač a čepele v teplej saponátovej vode. Neodporúčame dávať 
misku a šľahač do umývačky riadu, pretože majú plastové častí, ktoré sa dlhodobým čistením v 
umývačke riadu môžu poškodiť. 
4.  Očistite motorovú jednotku vlhkou handričkou. Telo mixéra nikdy neponárajte do vody, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 
5. Nechajte poriadne uschnúť. 
POZOR: Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi opatrne. 
6. Odmontujte tyč mixéra a zvisle ju uložte do namontovaného nástenného držiaka (obr. 4) 
alebo zaveste na bezpečné miesto. 

 
RÝCHLE ČISTENIE 
Medzi jednotlivými mixovacími cyklami vložte ručný mixér do šálky, ktorá je dopoly naplnená 
vodou a na niekoľko sekúnd ho zapnite. 
 
UPEVNENIE NÁSTENNÉHO DRŽIAKA 
Držiak na mixér a tyč môžete pripevniť na stenu nasledujúcim spôsobom: 
1.  Vyvŕtajte v stene dva otvory, prísne dodržiavajte rozmery uvedené na obr. 5. 
2.  Do otvorov pomocou kladiva priklincujte dve plastové hmoždinky. 
3.  Pomocou dvoch skrutiek upevnite držiak na stenu. 

obr. 4 
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LIKVIDÁCIA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU  
 
Nelikvidujte elektrické zariadenie spolu s iným odpadom z domácnosti, použite zberné miesta 
pre elektrický odpad.  
Obráťte sa na miestne orgány ohľadom informácií o vhodnom systéme zberu 
elektronického odpadu.   
Ak sa elektrické zariadenia zahadzujú na polia alebo vody, nebezpečné látky prenikajú 
do podzemných vôd a dostávajú sa do potravinového reťazca, poškodzujú životné 
prostredie aj Vaše zdravie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49, 821 08 Bratislava 

www.delimano.sk | 02 59 220 750 

 

obr. 5 


