
Mixér Maestro MR 560 

Vlastnosti tohoto modelu jsou: 

- planetární míchací systém, který umožňuje otáčení hrotů kolem své osy a současně po obvodu 

vnitřního objemu mísy. Mixér zajišťuje vysoce kvalitní míchání a homogenní konzistenci; 

 

Sada obsahuje: 

Mixér 1 

Pádla na šlehání 1 

Míchací nástavec 1 

Hnětací nástavec 1 

Návod k obsluze 1 

 

Technická charakteristika 

Model: MR 560 

Elektrické napájení: 

Střídavý proud; 

Nominální frekvence 50 Hz; 

Jmenovité napětí 220-240V; 

Výkon (nominální): 500W; 

Ochrana proti zkratu třídy II; 

Konstrukce těla zabraňující vnikání vlhkosti, 

odpovídá třídě IPX 0 

Číslo rychlosti: 6; 

Provozní režim nepřetržitě zapnutý maximálně 5 minut, pauza až 10 minut. 

Konstrukce zařízení 

1. Regulátor rychlosti. 

2. Mísa. 

3. Ochranný kryt misky s plnícím tělem 

4. Motorový prostor. 

5. Tlačítko náklonu adaptéru. 

6. Pádla na šlehání 



7. Nástavec pro míchání 

8. Tip na hnětení 

9. sbor. 

10. Špachtle pro čištění a extrakci hmoty hotového výrobku 

 

 

 

POZOR 

-Nikdy nedávejte zařízení nebo jeho části do vody nebo jiných kapalin. 

-Nenamočte elektrické části zařízení. 

-Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. 

Při nedodržení pravidel hrozí úraz elektrickým proudem. 

-Nikdy nenechávejte zařízení nezaškrtnuté, když je zapnuté! 

-Po ukončení používání zařízení a před nakládáním / vykládáním misky, čištěním a skladováním vždy 

vytáhněte zástrčku z rozety. 

-Je zakázáno odpojovat zařízení ze sítě vytažením zástrčky z rozety za kabel. 

-Před použitím zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí ve vaší domácí 

elektrické síti. 

-Použití prodlužovacích napájecích kabelů nebo napájecích adaptérů může poškodit produkt nebo 

způsobit požár. 



-Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud zařízení 

nefunguje tak, jak by mělo, nebo je -li zařízení poškozené nebo uniklo do vody. 

-Neopravujte zařízení sami, kontaktujte prosím nejbližší servisní středisko. 

-Zařízení není určeno k použití osobami s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. 

-Při používání zařízení dětmi je nutný neustálý dohled dospělých. 

-Nenechte děti hrát si s obalem výrobku. 

-Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých a ostrych povrchů. 

 

Obecné použití zařízení 

-Nepoužívejte zařízení k míchání tvrdých produktů, jako je mražené krémové máslo nebo příliš hustý 

koláč. 

-Mixér nepoužívejte déle než 5 minut, pozastavte až 5 minut. 

-Použijte šlehací metlu (6 / obr.1), např. smetana, bílek, pudink, smoothie, smetana, majonéza, pyré, 

omáčka. 

-Špachtlí promíchejte (8 / obr.1) „lehké“ těsto, nádivku, 

droždí. 

-Mixér používejte pouze s dodanými noži. 

-Neponořujte lopatky do produktů hlouběji, než je jejich pracovní plocha, nevyjímejte lopatky z 

kapaliny, když mixér stále pracuje, vypněte jej a počkejte, až se zastaví. 

Míchací nástavec (7 / obr. 1) je vhodný pro míchání nezhustlých produktů, vaření bramborové kaše, 

rajčatové pasty, cukrářských směsí. 

 

Doporučené rychlosti zpracování produktu 

 

Zamýšlené použití hrotu Rychlost 
 

Čas 
 

Hnětací nástavec 1 ~ 4 1 min 

Míchací hrot 1 ~ 4 3-4 min 

Pádlo na šlehání 5 ~ 6 30 min 

Příprava na práci 

-Před prvním použitím se ujistěte, že vaše sada obsahuje všechny součásti uvedené na začátku této 

příručky. A pokud není žádný z prvků poškozen. 

-Před prvním použitím umyjte všechny špachtle teplou vodou a saponátem a důkladně osušte. Tělo 

mixéru otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté otřete dosucha. 

-Je zakázáno ponořit tělo elektrického pohonu, drát v vodě 



 

Ujistěte se, že je volič rychlosti (1 / obr. 1) v poloze «0» VYPNUTO. 

- Umístěte mixér na rovný a stabilní povrch. 

- Při montáži (demontáži) směšovače upevněte prvky 

upevňovací prvky, stejně jako potřeba přidávat přísady během provozu, zvedání a spouštění 

motorového prostoru (4 / obr. 1) se provádí podržením tlačítka polohy fixátoru (náklonu) mixéru. (5 / 

obr. 1). 

- Umístěte šálek na spodní část pouzdra, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud 

nezacvakne a nezaklapne na zapékací jednotku. Pro vyjmutí šálku otočte proti směru hodinových 

ručiček a zvedněte jej. 

-Vyberte pro své výrobky příslušnou sadu nožů. 

- Čep na obou koncích zasuňte do otvorů v tělese mixéru. Špičky zafixujte lehkým tlakem v otvorech, 

dokud nezapadnou na místo. 

- Připojte zástrčku k elektrické síti 

- Zapněte mixér a přepínačem vyberte požadovanou rychlost (1 / obr. 1). Při výběru rychlosti 

dodržujte doporučení v závislosti na typu používaného hrotu. (Stůl 1). 

- Poté, co výrobky získají požadovanou konzistenci, otočte přepínač do polohy «0» OFF- vypnuto. 

- Počkejte, až se pohyblivé části zcela zastaví. Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky 

 

Konzervace a čístení 

-Vyčistěte zařízení po každém použití. 

-K čištění těla používejte měkký, mírně vlhký hadřík. Pokud je do zařízení vlhké, otřete její suchý 

hadříkem. 

-Nechte všechny prvky zaschnout. 

- Nejprve otřete tělo měkkým vlhkým hadříkem a poté osušte čistým suchým ručníkem. 

Úložný prostor 

-Před uložením odpojte zařízení od elektrické sítě. 

-Před uložením vyčistěte, otřete do sucha a osušte zařízení a jeho části. 

  -Neomotávejte kabel kolem zařízení. 

-Udržujte zařízení na suchém, chladném, prašném a nevlhkém místě navzdory dosahu dětí. 

Využití 

Výrobek a jeho části by neměly být vyhazovány jsou žádný jiný odpad. 

Pokud jste se rozhodli zařízení vyhodit, použít speciální sběrná místa pro elektroodpad. 



Charakteristické a úplné zrno může podléhat mírným změnám, ani nebylo zcela ke zhoršení 

základních spotřebitelských hodnot zrna. 


