Delfino
Kuchyňský robot

10035479 10035480

Vážený zákazníku,
Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si
pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste
předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody
způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným
použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k
nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o
produktu.
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TECHNICKÁ DATA
Kód produktu:

10035479, 10035480,

Napájení

220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon

1800 W

Objem nádoby

7L
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před použitím zkontrolujte napětí na typovém štítku zařízení a připojte
zařízení pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. Pokud si nejste
jisti, zda vaše připojení splňuje požadavky, obraťte se na elektrikáře nebo
dodavatele elektrické energie.
• Před připojením spotřebiče do zásuvky nebo odpojením od elektrické
sítě vypněte motor.
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení do vody
nebo jiných kapalin.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisem
nebo podobně kvalifikovanou osobou.
• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nenechte viset nad plochou kuchyňské
linky, abyste předešli svalení zařízení.
• Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků, horkých pecí nebo snadno
hořlavých materiálů, jako jsou záclony nebo textilie.
• Před použitím umístěte zařízení na plochý a stabilní povrch.
• Děti starší než 8 let, osoby s mentálním a tělesným postižením smí přístroj
používat pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeni s jeho funkcemi a
bezpečnostními opatřeními od nadřízených osob.
• Ujistěte se, že se děti nehrají se zařízením.
• Umístěte zařízení co nejblíže ke zdroji napájení, abyste v případě
potřeby mohli rychle a snadno vytáhnout zástrčku.
• Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Nepoužívejte
zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel.
• Zařízení používejte pouze uvnitř a na stanovený účel.
• Zařízení uložte mimo dosah dětí.
• Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
• Během používání se nedotýkejte rukama pohyblivých částí zařízení.
• Návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití.
• Používejte pouze originální příslušenství.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
• Před výměnou nebo odstraněním pohyblivých částí vypněte spotřebič
a odpojte zástrčku od elektrické sítě.
• Zařízení obsahuje části, které nejsou uživateli přístupné. Neodstraňujte kryty
a nepokoušejte se přístroj opravovat svépomocí. Veškeré opravy by měly
provádět pouze kvalifikovaní technici.
• Nepřipojujte zařízení k externím časovačem nebo dálkově ovládaným
zásuvkám.
Poznámka: Zařízení je konstruováno pouze na krátkodobý provoz, t. j.
nemělo by se provozovat nepřetržitě déle než 4 minuty. Před
opětovným zapnutím přístroj vypněte a nechte ho vychladnout.
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POPIS PRODUKTU

1

Hák na těsto

6

Spodní část krytu

2

Rameno

7

Nohy

3

Vrchní kryt

8

Mísa na míchání

4

Knoflík

9

Nůž mixéru

5

Otočný knoflík

10

Šlehač

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
1
2
3
4
5
6

Vytáhněte zařízení z jeho obalu.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Ujistěte se, že zařízení nevykazuje žádné známky poškození.
Umístěte zařízení na rovný, suchý neklouzavý povrch, aby se zabránilo
převrácení nebo sklouznutí.
Zkontrolujte, zda je regulátor otáček nastaven na "0".
Zasuňte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky. Zařízení je pak připraveno na ohřev.
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POUŽITÍ A PROVOZ
Smíchejte jídlo podle pokynů výrobce a pak otočte malý knoflík ve směru hodinových
ručiček, abyste zvedli otočné rameno.

Umístěte nádobu na míchání do a otočte nádobu na míchání proti směru
hodinových ručiček aby zapadla na své místo.
Potom připevněte hák na těsto, metličku nebo mixér na držák na otočném rameni
a použité příslušenství otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na
místo. Potom rukou stiskněte otočné rameno směrem dolů.

Zastrčte zástrčku do zásuvky a otočte ovladač do polohy P pro krátké použití
nebo na úroveň 1-6 pro dlouhé použití. Po dokončení otočte knoflík do polohy 0,
pak otočte malý knoflík ve směru hodinových ručiček a zvedněte otočné
rameno. Nyní můžete míchací misku vybrat.
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POMĚRY MÍCHÁNÍ
Míchání a hnětení těsta
Mouku a vodu smíchejte v poměru 5: 3, maximální množství mouky je 1,5 kg.
Hnětení těsta může probíhat na úrovni 1 po dobu 30 sekund. Pak otočte ovladač na
úroveň 2 a pokračujte po dobu 30 sekund. Pak otočte ovladač na úroveň 3 a těsto
mícháme asi 3 minuty.
Poznámka: Při plnění míchací nádoby se ujistěte, že není překročeno maximální
množství 1,5 kg. Na hnětení těsta použijte hák na těsto nebo nůž mixéru.
Šlehání vajíček nebo smetany
Zapněte rychlost 4 až 6 a vaječné bílky šlehejte asi 4 minuty bez přerušení, podle
velikosti vajec. Pokud chcete vyšlehat tuhou šlehačku, použijte 250 ml čerstvé
smetany a šlehejte při rychlosti 4 až 6 šlehejte asi 5 minut do tuha.
Poznámka: Při plnění mixovací mísy čerstvým mlékem, smetanou nebo jinými
přísadami zkontrolujte, zda není překročeno maximální množství (24 bílků).
Metličkou vyšleháte sníh z bílků nebo smetany.
Míchání koktejlů nebo jiných tekutin
Smíchejte ingredience podle receptu asi 4 minuty na úrovních 1 až 6.
Poznámka: Nepřekračujte maximální množství (7 l) pro mixážní misku. Na
míchání kapalin použijte nůž mixéru.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE
• Před čištěním se ujistěte, zda je ovládací knoflík v poloze 0 a zda je
zástrčka vytažena ze zásuvky.
• Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
• K čištění vnější strany zařízení používejte vlhký hadřík a jemný čisticí
prostředek.
• Na čištění vnitřní a vnější strany zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky ani alkohol.
• Zařízení kvůli čištění neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
• Hák na těsto, metla a nůž mixéru nejsou vhodné pro použití do myčky.
Příslušenství by mělo čistit pouze v teplé vodě se saponátem.
• Mixážní mísa je vhodná do myčky nádobí. Misku lze vyčistit i teplou vodou a
saponátem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

POKYNY K LIKVIDACI
Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek
nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se
měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné
likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na
odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

VÝROBCE
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Německo
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