
Návod k použitie 

RUČNÍ MIXÉR 
TYP:EL75641/EL75642 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné 

opatrenia, vrátane nasledujúcich:  

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.  

2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte ručný mixér okrem šľahačov do vody ani 

inej kvapaliny. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu výrobku.  

3. Pokiaľ sa mixér nepoužíva, pred nasadením alebo vysunutím nástavcov a pred čistením odpojte 

mixér zo zásuvky.  

4. Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami. Pri práci s ručným mixérom držte ruky, vlasy, oblečenie, 

stierky a iné kuchynské príslušenstvo vo vzdialenosti od šľahačov.  

5. Nezapínajte spotrebič s poškodeným káblom či zástrčkou, alebo pokiaľ je pokazený alebo 

spadol alebo bol inak poškodený akýmkoľvek spôsobom. Vráťte prístroj najbližšiemu zástupcovi 

spoločnosti Rival (pozri záručný list), aby ho vyskúšal, opravil alebo elektricky či mechanicky 

nastavil.  

6. Používanie príslušenstva k spotrebiču, ktoré nebolo odporúčané alebo predané výrobcom, môže 

spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.  

7. Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu.  

8. Nenechávajte kábel alebo kryt motora, aby sa dotýkal horúcich plôch, vrátane sporáka.  

9. Nepoužívajte vonku alebo na komerčné účely.  

10. Pred umytím z mixéra vyberte šľahače.  

11. Nedávajte ručný mixér do blízkosti horúceho horáku alebo do nahriatej rúry.  

12. Pred výmenou príslušenstva alebo pri priblížení sa k pohyblivému príslušenstvu, vypnite spotrebič.  

13. Tento prístroj chráňte pred deťmi. 

 

ULOŽTE TIETO POKYNY  

Tento spotrebič je určený IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. Spotrebič neobsahuje žiadne diely, 

ktoré by mohol užívateľ opraviť. Pohonná jednotka nepotrebuje mazanie. Nepokúšajte sa tento 

výrobok opravovať.  

Vlastnosti  

Tento šesťrýchlostný ručný mixér bol navrhnutý tak, aby vám pomohol pri príprave chutných pokrmov.  

Tlačidlo na vysunutie šľahačov 

Ručný mixér je vybavený veľkým a vhodne umiesteným tlačidlom na vysunutie šľahačov. Konštrukcia 

umožňuje vysunutie šľahačov jednoduchým stlačením palca. Nebude počuť zreteľné „cvaknutie“.  

Funkcia Turbo Power 

Funkcia Turbo Power umožňuje stlačením tlačidla zvýšiť otáčky pri zvolenom nastavení. Pri obzvlášť 

náročnom miešaní stlačením tlačidla uľahčíte premiešavanie. Po uvoľnení tlačidla sa mixér vráti do 

pôvodného nastavenia otáčok.  

Rukoväť  

Rukoväť bola navrhnutá na pohodlné držanie, ktoré zabráni únave ruky pri náročnom alebo dlhom 

miešaní.  

  



Informácie o ručnom mixéri 

 

 
 

A. Tlačidlo na vysunutie šľahačov 
B. Ovládanie Zap/Otáčky 
C. Tlačidlo Turbo Power 
D. Šľahače 

 

Šľahače / šľahače vajec/ drôtené šľahače / hnetacie háky 

 

Šľahače:  

Dlhé tenké šľahače sú ideálne na šľahanie omáčok alebo šľahanie ľahkých a nakyprených prísad.  

 
Šľahače vajec: 

Navrhnuté špeciálne na šľahanie vajec 

.  

Drôtené šľahače:  

Tenké drôtené šľahače sú ideálne na šľahanie omáčok alebo šľahanie ľahkých a nakyprených 

prísad.  

 
  



Hnetacie háky:  

Špirálové háky na cesto sú navrhnuté na miesenie alebo hnetenie ťažšieho cesta alebo chlebového 

cesta. Háky sa dajú takisto použiť na miesenie maslového cesta.  

 

 

Príprava na použitie 

1. Opatrne vybaľte ručný mixér.  

2. Umyte metly a hnetacie háky v teplej vode so saponátom. Dobre opláchnite a osušte.  

3. Utrite mixér mäkkou čistou handrou alebo hubkou.  

 

Nikdy neponárajte kryt motora do vody alebo inej kvapaliny. 

Nasadenie šľahačov vajec, šľahačov, drôtených šľahačov a hnetacích hákov 

Presvedčte sa, že je mixér odpojený zo zásuvky.  

 

Poznámka: Jeden šľahač / hnetací hák má malú kovovú kruhovú podložku (golier) okolo hornej časti 

drieku. Šľahače / hnetacie háky s podložkou zasuňte do väčšieho otvoru v mixéri.  

 

1. Zasuňte šľahač / hnetací hák / drôtený šľahač s 

podložkou do väčšieho otvoru. Otáčajte šľahačom, 

kým nezapadne na miesto (pozri obr. 1).  

2. Zasuňte druhý šľahač / hnetací hák / drôtený šľahač 

bez podložky do druhého otvoru. Otáčajte šľahačom, 

kým nezapadne na miesto (pozri obr. 2).  

3. Po nasadení šľahačov / hnetacích hákov / drôtených 

šľahačov / šľahačov vajec ľahko zatiahnite za každý 

driek, aby ste sa uistili, že sú správne zaistené.  

 

 
 

UPOZORNENIE: Pred nasadením alebo vybratím nástavcov vždy odpojte mixér zo zásuvky. 

Používajte vždy buď obidva šľahače, alebo obidva hnetacie háky. Nepoužívajte spoločne šľahač a 

hnetací hák. Mohlo by dôjsť k poškodeniu mixéra.  

Vysunutie šľahačov 

1. Posuňte ovládač otáčok do polohy „O“.  

2. Odpojte spotrebič zo zásuvky.  

3. Stlačením tlačidla Eject (Vysunúť) vysuniete šľahače.  

Používanie ručného mixéra  

1. Pred prvým použitím mixéra umyte šľahače v horúcej vode so saponátom alebo v umývačke 

riadu. Opláchnite a dôkladne vysušte.  

2. Presvedčte sa, že ovládač otáčok je v polohe „O“ a mixér je odpojený od elektrickej zásuvky. 

Zasuňte šľahače do otvorov na spodnej strane mixéra. Šľahačom ľahko otáčajte a zatlačujte, 

kým nezapadne na miesto. Zapojte zástrčku do zásuvky. Zapnite mixér a nastavte otáčky s 

pomocou ovládača na hornej strane prístroja.  

  



Miešanie 

1. Pomaly pohybujte mixérom po stranách a cez prostriedok misky stále v jednom smere. Dávajte 

pozor, aby ste zmes neprešľahali. Niektoré zmesi môžu pri prešľahaní  stuhnúť.  

2. Pokiaľ je nutné zoškrabanie cesta v miske, vypnite mixér a podľa potreby zoškrabte boky a dno 

misky gumovou stierkou. Pokiaľ pridávate prísady, otočte ovládač otáčok do polohy „O“ a 

postavte mixér na jeho spodnú časť. Šľahače umiestnite nad misku, aby kvapkajúca zmes padala 

späť do misky.  

3. Po dokončení miešania nastaviť ovládač otáčok do polohy „1“, pomaly vytiahnite šľahače z 

cesta a zotrite prichytenú zmes. Pred plným vytiahnutím šľahača mimo miešaciu misku sa uistite, 

že je spotrebič prepnutý do polohy „O“.  

Nastavenie otáčok 

Otáčky   Miešanie 

1 Pomalé miešanie Pri začiatku miešania 

2 Miesenie  Premiešanie suchých prísad s kvapalinami 

3 Miešanie Miešanie treného cesta a cesta  

4 Zmiešanie Premiešanie ľahkých zmesí na náplne / pudingy  

5 Šľahanie  Na tortové zmesi a ostatné ľahké zmesi 

6 Rýchle šľahanie Na šľahanie smotany a vajec 

Starostlivosť a čistenie 

Čistenie  

Pred každým použitím i po ňom umyte šľahače. Šľahače je možné umývať v umývačke na riad a je 

potrebné ich dôkladne vysušiť. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite mixér vlhkou handričkou a 

vytrite do sucha. NEPONÁRAJTE MIXÉR do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, 

zraneniu alebo poškodeniu výrobku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli 

poškodiť povrch mixéra. Motor mixéra bol starostlivo premazaný vo výrobnom závode a nevyžaduje 

žiadne ďalšie mazivá. 

Údržba 

Okrem odporúčaného čistenia nie je nutná žiadna ďalšia údržba vykonávaná užívateľom. Pokiaľ z 

nejakého dôvodu ručný mixér potrebuje opravu, nesnažte sa ho opraviť sami. 

 

Technické údaje 
Napětí: 220-240V, 50 Hz 

Výkon: 200-250 W 

 

 

 

 

 

 


