MIXÉR SHAKE ’N TAKE
Návod k bezpečnému užívání a údržbě.

Bezpečnostní upozornění:
Čepele nožů jsou velmi ostré. Zacházejte s přístrojem opatrně.
Nepoužívejte k mixování horkých tekutin.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani tělo přístroje do žádných tekutin.
Nejedná se o hračku a neměl by být užíván dětmi ani v jejich bezprostřední blízkosti.
Není-li přístroj v provozu, odpojte ho od přívodu elektrického proudu, obzvlášť před zahájením čištění.
Použití příslušenství, které nebylo součástí původní dodávky, může vyústit v požár, zranění elektrickým
proudem či k dalším zranění.
Neužívejte v otevřených prostorách.
Neužívejte zařízení k jinému než předpokládanému účelu (mixování nápojů apod.)
Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.
Nepoužívejte přístroj po poškození pádem, pokud má narušený přívodní kabel ani v případech jiných
poškození.
Před odšroubováním sportovní lahve se ujistěte, že motor i nože se nepohybují. Pokud přístroj
nezastaví po puštění tlačítka, okamžitě jej odpojte od elektrického proudu a nepokračujte v dalším
užívání.
Vždy používejte přístroj Shake’n Take s našroubovanou sportovní lahví. Nikdy neodpojujte lahev za
provozu.

Instrukce k sestavení přístroje:
Upozornění: Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Vždy, když přístroj není v provozu,
odpojte tělo přístroje od zdroje elektrického napětí, před připojováním či odpojováním příslušenství a
před čištěním. Odpojení provádějte výlučně uchopením pevné části zástrčky a vytažením ze zásuvky,
NIKDY netahejte za kabel.
1. Odstraňte všechny nálepky, obalový materiál a dokumenty, které mohou být umístěny v balení
či těle přístroje.
2. Ručně umyjte sportovní lahev a nožovou sestavu teplou vodou a běžným prostředkem na
nádobí, důkladně opláchněte a nechte vyschnout. Neponořujte tělo přístroje do žádné
tekutiny. Nožová sestava lze odpojit od sportovní lahve tím, že se odšroubuje (sportovní lahev
po směru hodinových ručiček). Buďte opatrní, čepele jsou ostré.
3. Používejte přístroj pouze na stabilním, suchém podkladu.
4. Délka přívodního kabelu byla zvolena s ohledem na snížení rizika nehody při náhodné
manipulaci s kabelem. Použití prodlužovaček se nedoporučuje.

Postup použití:
1. Otevřete uzávěr sportovní lahve a vložte do ní Vaše ingredience. Nádobu nepřeplňujte.
2. Pevně zašroubujte lahev do nožové sestavy.
3. Lahev s nožovou sestavou zasaďte čtyřmi výstupky do odpovídajících otvorů v těle přístroje.
Pootočením zacvakněte obě části do sebe. Tím povolíte pojistku a přístroj je připraven
k použití.
4. Zapojte přístroj do zdroje elektrického napětí.
5. Pevně uchopte sportovní lahev jednou rukou a tělo přístroje druhou. Stiskněte tlačítko.
Nenechávejte přístroj v chodu déle než 20 sekund kvůli nebezpečí přehřátí. Šest cyklů po
dvaceti sekundách chodu a desetisekundové pauze obvykle zcela postačuje.
6. Vyčkejte, než se běh přístroje zcela zastaví, a odejměte sportovní lahev. Pootočením
vycvakněte pojistku a lahev i s nožovou sestavou vytáhněte.
7. Vždy vyčkejte zastavení veškerého pohybu, než sejmete víčko nebo začnete přidávat led či další
ingredience.

Péče a údržba
1. Vždy, když přístroj není v provozu, odpojte tělo přístroje od zdroje elektrického napětí, před
připojováním či odpojováním příslušenství a před čištěním. Odpojení provádějte výlučně
uchopením pevné části zástrčky a vytažením ze zásuvky, NIKDY netahejte za kabel.
2. Čištění je třeba provést ihned po ukončení provozování přístroje.
3. Sportovní lahev odpojte od těla přístroje a vyprázdněte od zbytku Vašeho nápoje.
4. Přidejte malé množství vody a běžným způsobem lahev připojte ke zbytku přístroje.
5. Po dobu nejdéle dvaceti sekund „propláchněte“ nože i lahev uvedenou vodou. Po alespoň
desetisekundové přestávce postup opakujte do uvolnění nečistot.
6. V případě zvláště odolných skvrn čí částí potravin poblíž nožů použijte malý čisticí kartáček.
Upozornění: nikdy nestrkejte prsty do, pod nebo mezi nože. Jsou ostré. Je možno použít malé
množství jemného detergentu.
7. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní (písek apod.) čisticí prostředky na lahev, víčko ani
tělo přístroje.
8. Tělo přístroje čistěte vždy odpojené od zdroje elektrického napětí, vlhkým hadříkem za použití
jemného prostředku. Nikdy neponořujte tělo přístroje do vody ani jiných tekutin.
9. Sportovní lahev na delší dobu skladujte pouze prázdnou.
10. Přestože ocelové nože jsou rezuvzdorné, změny zabarvení se mohou objevit kvůli chemické
kyselosti některých potravin.

