
Návod k použití 

RUČNÍ MIXÉR 
TYP:EL75641/EL75642 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně 

následujících:  

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.  

2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevkládejte ruční mixér kromě šlehačů do vody ani 

jiné kapaliny. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.  

3. Pokud není mixér používán, před nasazením nebo vysunutím nástavců a před čištěním odpojte 

mixér ze zásuvky.  

4. Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Při práci s ručním mixérem držte ruce, vlasy, oblečení, 

stěrky a jiné kuchyňské příslušenství ve vzdálenosti od šlehačů.  

5. Nezapínejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo pokud je porouchaný nebo 

byl upuštěn nebo jinak poškozen jakýmkoli způsobem. Vraťte přístroj nejbližšímu zástupci 

společnosti Rival (viz záruční list), aby jej vyzkoušel, opravil nebo elektricky či mechanicky seřídil.  

6. Používání příslušenství ke spotřebiči, které nebylo doporučeno nebo prodáno výrobcem, může 

způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.  

7. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.  

8. Nenechávejte kabel nebo kryt motoru dotýkat horkých ploch, včetně sporáku.  

9. Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely.  

10. Před mytím z mixéru vyjměte šlehače.  

11. Nepokládejte ruční mixér do blízkosti horkého hořáku nebo do nahřáté trouby.  

12. Před výměnou příslušenství nebo přiblížení se k pohyblivému příslušenství vypněte spotřebič.  

13. Tento přístroj chraňte před dětmi. 

 

ULOŽTE TYTO POKYNY  

Tento spotřebič je určen POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.  

Spotřebič neosahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.  

Pohonná jednotka nepotřebuje mazání. 

Nepokoušejte se tento výrobek opravovat.  

Vlastnosti  

Tento šestirychlostní ruční mixér byl navržen tak, aby vám pomohl při přípravě chutných pokrmů.  

Tlačítko pro vysunutí šlehačů 

Ruční mixér je vybaven velkým a vhodně umístěným tlačítkem pro vysunutí šlehačů. Konstrukce 

umožňuje vysunutí šlehačů jednoduchým stiskem palce. Nebude slyšet zřetelné „cvaknutí“.  

Funkce Turbo Power 

Funkce Turbo Power umožňuje stisknutím tlačítka zvýšit otáčky při zvoleném nastavení. Při zvláště 

náročném míchání stisknutím tlačítka usnadníte promíchávání. Po uvolnění tlačítka se mixér vrátí do 

původního nastavení otáček.  

Rukojeť  

Rukojeť byla navržena pro pohodlné držení, které zabrání únavě ruky při náročném nebo dlouhém 

míchání.  

  



Informace o ručním mixéru 
 

 
 

A. Tlačítko pro vysunutí šlehačů 
B. Ovládání Zap/Otáčky 
C. Tlačítko Turbo Power 
D. Šlehače 

 

Šlehače / šlehače vajec/ drátěné šlehače / hnětací háky 

 

Šlehače:  

Dlouhé tenké šlehače jsou ideální pro šlehání omáček nebo šlehání lehkých a nakypřených přísad.  

 
Šlehače vajec: 

Navržené speciálně pro šlehání vajec 

.  

Drátěné šlehače:  

Tenké drátěné šlehače jsou ideální pro šlehání omáček nebo šlehání lehkých a nakypřených přísad.  

 
  



Hnětací háky:  

Spirálové háky na těsto jsou navrženy k mísení nebo hnětení těžšího těsta nebo chlebového těsta. 

Háky lze také použít k mísení máslového těsta.  

 

 

Příprava k použití 

1. Opatrně vybalte ruční mixér.  

2. Umyjte metly a hnětací háky v teplé vodě se saponátem. Dobře opláchněte a osušte.  

3. Otřete mixér měkkým čistým hadrem nebo houbičkou.  

 

Nikdy neponořujte kryt motoru do vody nebo jiné kapaliny. 

Nasazení šlehačů vajec, šlehačů, drátěných šlehačů a hnětacích háků 

Přesvědčte se, že je mixér odpojen ze zásuvky.  

 

Poznámka:Jeden šlehač / hnětací hák má malou kovovou kruhovou podložku (límec) kolem horní 

části dříku. Šlehače / hnětací háky s podložkou zasuňte do většího otvoru v mixéru.  

 

1. Zasuňte šlehač / hnětací hák / drátěný šlehač s 

podložkou do většího otvoru. Otáčejte šlehačem, 

dokud nezapadne na místo (viz obr. 1).  

2. Zasuňte druhý šlehač / hnětací hák / drátěný šlehač 

bez podložky do druhého otvoru. Otáčejte šlehačem, 

dokud nezapadne na místo (viz obr. 2).  

3. Po nasazení šlehačů / hnětacích háků / drátěných 

šlehačů / šlehačů vajec lehce zatáhněte za každý 

dřík, abyste se ujistili, že jsou správně zajištěny.  

 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Před nasazením nebo vyjmutím nástavců vždy odpojte mixér ze zásuvky. Používejte 

vždy buď oba šlehače, nebo oba hnětací háky. Nepoužívejte společně šlehač a hnětací hák. 

Mohlo by dojít k poškození mixéru.  

Vysunutí šlehačů 

1. Posuňte ovladač otáček do polohy „O“.  

2. Odpojte spotřebič ze zásuvky.  

3. Stisknutím tlačítka Eject (Vysunout) vysunete šlehače.  

Používání ručního mixéru  

1. Před prvním použitím mixéru omyjte šlehače v horké vodě se saponátem nebo v myčce nádobí. 

Opláchněte a důkladně osušte.  

2. Přesvědčte se, že ovladač otáček je v poloze „O“ a mixér je odpojen od elektrické zásuvky. 

Zasuňte šlehače do otvorů na spodní straně mixéru. Šlehačem lehce otáčejte a zatlačujte, dokud 

nezapadne na místo. Zapojte zástrčku do zásuvky. Zapněte mixér a nastavte otáčky s pomocí 

ovladače na horní straně přístroje.  

  



Míchání  

1. Pomalu pohybujte mixérem po stranách a přes prostředek misky stále v jednom směru. Dávejte 

pozor, abyste směs nepřešlehali. Některé směsi mohou při přešlehání  ztuhnout.  

2. Pokud je nutné seškrábání těsta v misce, vypněte mixér a podle potřeby seškrábejte boky a dno 

misky gumovou stěrkou. Pokud přidáváte přísady, otočte ovladač otáček do polohy „O“ a 

postavte mixér na jeho spodní část. Šlehače umístěte nad misku, aby kapající směs padala zpět 

do misky.  

3. Po dokončení míchání nastavit ovladač otáček do polohy „1“, pomalu vytáhněte šlehače z těsta 

a setřete přichycenou směs. Před plným vytažením šlehače mimo míchací misku se ujistěte, že 

spotřebič je přepnut do polohy „O“.  

Nastavení otáček 

Otáčky   Míchání  

1 Pomalé míchání Při začátku míchání 

2 Mísení  Promíchání suchých přísad s kapalinami 

3 Míchání  Míchání třeného těsta a těsta  

4 Směšování  Promíchání lehkých směsí pro náplně / pudinky  

5 Šlehání  Pro dortové směsi a ostatní lehké směsi 

6 Rychlé šlehání Pro šlehání smetany a vajec 

Péče a čištění 

Čištění  

Před každým použitím i po něm umyjte šlehače. Šlehače lze mýt v myčce na nádobí a je třeba je 

důkladně osušit. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte mixér vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. 

NEPONOŘUJTE MIXÉR do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo 

poškození výrobku. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch mixéru. 

Motor mixéru byl pečlivě promazán ve výrobním závodě a nevyžaduje žádná další maziva. 

Údržba 

Kromě doporučeného čištění není nutná žádná další údržba prováděná uživatelem. Pokud z 

nějakého důvodu ruční mixér potřebuje opravu, nesnažte se jej opravit sami.  

 

Technické údaje 
Napětí: 220-240V, 50 Hz 

Výkon: 200-250 W 

 

 

 

 


