Jet
tyčový mixér
a krájač

Motor:
220–240 V 50 Hz pre použitie v Európe

Sila: 600 WATT max pre EU
Rýchlosť 1: 8,000 RPM
Rýchlosť 2: 14,000 RPM

Upozornenie

Dôležité bezpečnostné opatrenia
a pravidlá pred použitím:
Swiss Diamod vyrába a navrhuje výrobky, ktoré sú pre spotrebiteľa
bezpečné. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia a pokyny
pre starostlivosť pri používaní tyčového mixéra Jet Mix:
• Pred použitím si prečítajte všetky pokyny
• Neotvárajte veko až kým sa nože nezastavia
• Opatrne zaobchádzajte s nožmi, sú ostré
• Odpojte zo zásuvky pred vkladaním alebo vyberaním častí
• Koniec motora nevkladajte do vody
• Elektrický spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou neuveďte do
prevádzky. Taktiež ho nepoužívajte, ak už zlyhal alebo Vám spadol alebo sa ináč poškodil. Takéto elektrické zariadenia vráťte do najbližšieho
autorizovaného centra na kontrolu, opravu alebo elektrickú a mechanickú
úpravu
• Nepoužívajte prístroj v exteriéri
• Počas miešania nevkladajte do nádobky ruku ani kuchynské pomôcky,
aby ste sa vyhli poraneniu alebo poškodeniu pomôcky.
• Pred prevádzkou sa uistite, že veko je správne zatvorené, pretože
extrémne rýchle otáčky by mohli poškodiť veko misky na sekanie.
• Nepokúšajte sa premôcť mechanizmus vnútorného uzamykania veka
Prístroj má polarizovanú zástrčku, jeden nôž je širší ako druhý. Aby sa
znížilo riziko elektrického šoku, táto zástrčka je vhodná do polarizovanej
elektrickej zásuvky iba jednou stranou. Ak zástrčka nepasuje úplne do
zásuvky, otočte ju. Ak ešte stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného
elektrikára. Neupravujte zástrčku.
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• Tento výrobok je vhodný iba na použitie v domácnosti.
• Toto zariadenia nie je určené na použitie pre deti a údržbu treba vykonať
bez blízkosti detí.
• Mixér a elektrický kábel udržujte mimo dosahu detí. Odstráňte a odložte
ochranný kryt zásuvky, ktorý môže znamenať nebezpečenstvo udusenia.
• Zariadenie nemôžu používať osoby s obmedzenými psychickými, motorickými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom vedomostí a skúseností s použitím, výlučne iba pod dohľadom inej osoby zodpovednej za bezpečnosť, alebo ak od nej dostali inštruktáž o použití bezpečným spôsobom
a pochopili možnosti nebezpečenstva. Deti sa nemôžu hrať so zariadením.
• Elektrický kábel pred použitím odtočte
• Nenechajte elektrický kábel visieť cez okraj pracovnej dosky, zabráňte
zamotaniu a potknutiu, a styku s teplými povrchmi vrátane varnej dosky.
• Predchádzajte nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom a to tak, že
nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku a motor do žiadnej tekutiny.
• Neumiestňujte zariadenie v blízkosti horúceho sporáka alebo iných tepelných zdrojov.
• Uistite sa, že mixér je pred použitím poriadne zmontovaný.
• Opatrne narábajte pri výmene ostrých nožov, pri vyprázdňovaní krájača,
ako aj počas celkového čistenia.
• Použitie iných prídavných zariadení, ktoré neboli vyrobené alebo odporúčané Swiss Diamond, môže spôsobiť oheň, nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom alebo poranenie.
• Pred čistením, montážou a demontážou prídavných zariadení vždy vypnite
zariadenie a vytiahnite ho z elektrickej zákusky.
• Nástavce bezpečne nasaďte na mixér ešte pred použitím
• Aby sa predišlo vážnym poraneniam alebo poškodeniu zariadenia, ruku
a kuchynské náčinia nevkladajte do misky počas prevádzky.
• Nikdy nespracovávajte extrémne tvrdé jedlo, ktoré by mohlo poškodiť nože.
• Ak sa jedlo zanesie do nožov, uvoľnite tlačidlo zapnutia, vytiahnite zariadenie zo zástrčky a použite stierku na odstránenie jedla. Nikdy nepoužívajte vlastné prsty, pretože nože sú veľmi ostré.
• Ak používate zariadenie na miešanie horúceho jedla, robte to s opatrnosťou a uistite sa, že tekutina nie je vriaca. Použite vysokú nádobu alebo
miešajte malé dávky, aby ste zabránili vyliatiu (vystreknutiu).
• Zariadenie nevyberajte zo zmesi, kým prebieha miešanie. Opatrne uvoľnite tlačidlo zapnutia a čakajte, kým sa motor nezastaví. Potom odstráňte
nástavec.
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• Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte mixér v prevádzke dlhšie ako
1 minútu. Pri sekaní nepoužívajte dlhšie ako 15 sekúnd. Nechajte vychladnúť najmenej 1 minútu pred ďalším použitím. Ak mixér používate
nepretržite po dlhý čas, motor dosiahne vysokú teplotu (presahujúcu 194
°F alebo 90°C) a termostat vypne mixér automaticky. Ak nastane vypnutie, vytiahnite mixér zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť po dobu 6-10
minút. Keď mixér vychladne, termostat cvakne a tak môžete mixér znova
používať.
• Vyhnite sa miešaniu hustých, suchých a tvrdých zmesí po dobu dlhšiu
ako 15 sekúnd. Prerušte prevádzku a zmiešajte zmesi dohromady pred
pokračovaním mixovania.
• Zariadenie nenechávajte bez dozoru kým pracuje.
• Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nepoužívajte prístroj, ak zistíte akúkoľvek zmenu alebo zlyhanie. Ihneď prerušte prevádzku a kontaktujte
predajcu pre vykonanie kontroly, opravy a údržbu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenení spoločnosťou Swiss
Diamond, alebo prostredníctvom autorizovaného servisného strediska,
aby ste predišli nebezpečenstvu poranenia.
• Používajte nástroj na výmenu nožov, keď nasádzate alebo odstraňujete
nože z mixéra.
Toto zariadenie je vyrobené na mixovanie malého množstva jedla pre priamu
konzumáciu a je špeciálne vhodné na prípravu detských pokrmov. Zariadenie
nie je vhodné na prípravu veľkého množstva jedla.
Európska verzia použitia: Tyčový mixér Jet Mix má maximálny výkon 600W pri použití
krájača, pre 200 g hovädzieho mäsa pri teplote 6°C / 42,8 °F
Tyčový mixér Jet Mix smie byť zapojený do AC pripojenia s vhodným napätím, ktoré súhlasí
s údajmi na typovom štítku prístroja.
Tyčový mixér a krájač Jet Mix:
Motor: 220-240 V 50Hz pre použitie v Európe
Sila: max 600 WATT pre EU
Rýchlosť 1: 8,000 RPM – rýchlosť otáčok za min
Rýchlosť 2: 14,000 RPM

Správna likvidácia tyčového mixéra Jet Mix:

Tento symbol označuje, že výrobok má byť likvidovaní oddelene
od komunálneho odpadu. Swiss Diamond odporúča odovzdať
výrobok v zbernom dvore, aby sa tak predišlo možnému
znečisteniu prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia.
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Spoznajte tyčový mixér Jet Mix
Časti mixéra

G.

A.
B.

C.

D.
E.

H.

F.
A.	Tlačidlo zapnutia na jeden prst
B. Ergonomická rukoväť pre komfortné uchopenie
C. Mixovacia tyč
D.	Silikónový ochranný kryt
E. Miska na sekanie
F. Nože
G.	Stojan mixéra s priehradkou na uskladnenie zmesi (voliteľné)
H.	Odmerka na miešanie a uskladnenie pripraveného jedla (kapacita
odmerky je 0,5l / 17oz) (voliteľné)
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Sprievodca nožov a tipy na prípravu jedál
Mlynček
Melie, seká, mixuje
a mieša husté
zmesi

Vhodný na ovocie, zeleninu,
detský pokrm, varené mäso,
omáčky, cestíčko, polievky,
orieškové maslo, strúhanku
z čerstvého pečiva, ľad

Šľahač
Šľahá, spení,
nadýcha a vyšľahá
hmoty, ktoré budú
ľahké a nadýchané

Vhodný na vajíčka, šľahačku,
mlieko, smoothie, dipy
a omáčky

Montáž a prevádzka
Pre vykonanie montáže a uvedenie zariadenia do prevádzky si pozorne
prečítajte všetky pokyny.
Vyberte tyčový mixér Jet Mix z balenia a odstráňte všetok obalový materiál.
Jemne vyumývajte nádobky na mixovanie, odmerku a nože. Umývajte iba
ručne. Nie je možné ich umývať v umývačke riadu. Neponárajte elektrický
kábel, zásuvku a jednotku motora do tekutín. Dielce pred použitím
dôkladne usušte. Uistite sa, že na nožoch a veku krájača nezostala voda
a to z dôvodu, aby sa zabránilo vniknutiu vody do jednotky motora pri
opätovnom zapnutí. Obzvlášť buďte opatrný pri výmene nožov, pretože sú
extrémne ostré. Miešacie nože musia byť poriadne pripevnené. Nástavce
musia byť pripevnené pomocou nástroja na výmenu nožov.

Krémovač na prípravu pyré
Mieša a mixuje
husté a krémové
konzistencie

Vhodný na koktaily, dressingy,
proteínové nápoje, marinády,
krémy, nátierky a majonézu.

Univerzálny nôž
Melie, seká, mixuje
a mieša

Vhodné na ovocie, zeleninu,
detský pokrm, omáčky,
polievky a smoothie

Nástroj na výmenu nožov
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Používajte nástroj na
uchytenie a výmenu nožov
v mixéri

Takýto proces zabráni nebezpečenstvu poranenia.
Ako uviesť tyčový mixér Jet Mix do prevádzky:
1. Elektrický kábel zasuňte do zásuvky.
2. Vložte miešaciu tyč. (C)
3. Zatlačte a zapnite mixér podržaním tlačidla pre zapnutie (A) a dosiahnite
požadovanú rýchlosť. Rýchlosť mixéra závisí od toho, ako veľmi tlačíte
na tlačidlo. Tlačidlo musíte tlačiť po celú dobu prevádzky.
4. Prepracujte zmes jemným zvyšovaním alebo znižovaním odstredivej sily
mixéra, jemne pritom pracujete so zápästím. Nikdy nevyberajte mixér,
ktorý je v prevádzke. Mixér nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu.
5. Zariadenie vypnite tak, že opatrne uvoľníte tlačidlo a počkáte na
zastavenie motora a potom tyč vyberiete zo zmesi.
6. Vytiahnite elektrický kábel so zásuvky, vyčistite a odložte na ďalšie
použitie.
Nepretláčajte nože cez silikónový kryt, môžete tak spôsobiť poškrabanie
nádoby.
Poznámka: Jedlo pred miešaním pokrájajte na rovnako veľké kusy, aby ste získali jemnú
a pevnú zmes.
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Aby sa zmes dokonale premiešala a aby sa zabránilo vyšplechnutiu,
začnite mixovanie zmesi pomaly a postupne zvyšujte rýchlosť.
Ak zmes neprekrýva silikónový ochranný kryt, miešajte na nízkych
otáčkach.

upevnite misku

vložte nože

uzavrite veko

vložte tyčový
mixér

Krájač:
Krájač dokáže rozsekať bylinky, orechy, cesnak, čokoládu aj hovädzie mäso.
1. Vložte jedlo, ktoré chcete zomlieť do misky (E) spolu s nožmi a správne
uzatvorte veko na miske.
2. Spojte tyč mixéra s miskou krájača a to jemným spojením, až kým obe
časti nezapadnú do seba.
3. Zasuňte elektrický kábel do vhodnej zásuvky.
4. Vložte mixér do časti s otvorom. Jemne potlačte tlačidlo a uveďte krájač
do prevádzky a dosiahnite požadovanú rýchlosť. Tlačidlo musíte držať
po celú dobu mixovania.
5. Zariadenie vypnite tak, že opatrne uvoľníte tlačidlo a počkáte na
zastavenie motora. Vytiahnite mixér z elektrickej zásuvky.
6. Jemne oddeľte tyč mixéra od misky krájača.
7. Otvorte veko krájača. Použite stierku a opatrne vyberte zmes z misky.
Dbajte na pozorné a opatrné zaobchádzanie s nožmi, ktoré sú veľmi
ostré.
8. Očistite a uskladnite na ďalšie použitie.
Zariadenie odpojte z elektrického napätia, ak zostáva bez dozoru a tiež
pred montážou a demontážou alebo čistením. Toto zariadenie nie je
vhodné pre deti. Zariadenie aj elektrický kábel uschovávajte mimo dosahu
detí. Obzvlášť buďte opatrní, ak do mixéra nalejete horúcu tekutinu, ktorá
môže byť z prístroja vytlačená o to dôsledkom pary.
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Poznámka: Swiss Diamond odporúča uchopiť tyč mixéra do jednej ruky a misku krájača do
druhej počas prevádzky. Toto zariadenie je vhodné na použitie v domácnosti a na miestach
podobných domácnosti, ako sú:
• Kuchynky pre zamestnancov v kanceláriách, obchodoch a na iných pracoviskách
• Farmy
• Hotely, motely a iné možnosti ubytovania
• Penzióny

Údržba, čistenie a uskladnenie
Čistenie tyčového mixéra Jet Mix:
Pred vyčistením mixér vždy vytiahnite zo zásuvky. Po použití mixér vyčistite
vlhkou handričkou alebo špongiou a dôkladne vysušte. Nepoužívajte drsné
čistiace prostriedky ani oceľové škrabky, ktoré by mohli poškodiť povrch
mixéra. Miska na sekanie a ani nože sa nemôžu umývať v umývačke riadu.
Elektrický kábel, zástrčku ani jednotku motora neponárajte do tekutín.
Krájač:
Krájač umiestnite na stabilnú plochu. Vyberte nože, umyte ich a nechajte
vysušiť. Pracujte opatrne, pretože nože sú veľmi ostré. Vyčistite misku
a vysušte ju.
Opláchnutie:
Zariadenie medzi jednotlivými prípravami jedla opláchnite vodou, aby sa
tak predišlo usadeninám. Umiestnite tyč mixéra a nože do nádoby s vodou
a podržte tlačidlo zapnutia na 5sekúnd a očistite mixér.
Výber správnej misky na mixovanie:
Tyčový mixér Jet Mix môžete použiť v mnohých typoch misiek. Presvedčte
sa však, že mixér dočiahne na dno a nože sú správne pripevnené. Pri
použití šľahača a krémovača na pyré zvoľte vysoké a úzke misky.
Uskladnenie:
Vytiahnite zariadenie so zásuvky, umyte a úplne vysušte. Nože odložte
do misky krájača, ktorý uzavrite vekom. Zmontovaný krájač umiestnite
v stojacej polohe.
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Záruka

Swiss Diamond týmto vyhlasuje, že záruka na toto zariadenie je na dobu
5 rokov od predaja a to na také zariadenie, ktoré je bez materiálových závad
a používa sa podľa tohto manuálu. Poškodenia spôsobené nesprávnym
používaním, opotrebovaním alebo nevhodným zaobchádzaním, ako aj iným
poškodením, a tiež ak bol prístroj zapnutý v inom elektrickom napätí ako je
uvedené, sú zo záruky vyňaté. V takýchto prípadoch záruka zaniká a údržba
alebo oprava výrobku nie je možná. Záruka sa vzťahuje na opravu a/alebo
výmenu poškodeného prístroja na základe dobrej vôle Swiss Diamond.
Výmena výrobku, ktorý je v záruke, je limitovaná a môže nastať iba vtedy
a za podmienok, ak sa jedná o poškodený materiál alebo výrobná chyba
bola viditeľná, analyzovaná a uznaná spoločnosťou Swiss Diamond. Táto
záruka sa nevzťahuje na opakované poškodenia výrobku, ani na nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, experimentálne využitie alebo iné činnosti,
ktoré nie sú v súlade s použitím a údržbou.

V prípade reklamácie pošlite prístroj na adresu dovozcu, resp.servisného
strediska. Priložte kompletne vyplnený záručný list, faktúru, pokladničný
doklad a servisný protokol, ktorý si môžete vytlačiť na stránkach
www.egoline.sk.
Adresa servisného strediska pre Slovensko:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
mobil: 0915 394 861
e-mail: info@egoline.sk
www.egoline.sk
facebook: Egoline SK

PODMIENKY:
Pre platnosť tejto záruky sa musia dodržiavať podmienky. Výrobok môže
predávať iba autorizovaný predajca a zákazník si musí overiť, že výrobok
bol zakúpený v období 5 rokov pred podaním reklamácie. Swiss Diamond
poskytuje aj takú opravu poškodených výrobkov, ktoré nie sú v záruke a to
v prípade, ak zákazník zaplatí za opravu a prepravu.
Vyrobené podľa Swiss Diamond skúška presnosti v P.R.C.
Exportované spoločnosťou Swiss Made Brands, Ltd.
Dovozca do SR:Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
Záručná doba na celý výrobok vrátane motora: 5 rokov od dátumu predaja
Dátum, pečiatka a podpis predajcu:
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