
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

                                              Robot kuchenny  

                                              EL76551/EL76552 

AC 220-240V 50Hz 600W 

Przed przystąpieniem do użytkowania należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi produktu. 

 

 

1 Nakrętka (przy mieleniu mięsa) 

 

 

17 Mieszak 

2 Tarcza tnąca 18 Mieszadło 

3 Tarcza tnąca 19 Tuba mieląca 

4 Tarcza tnąca 20 Stożek mielący 

5 Łopatki 21 Przednie wieczko 

6 Ślimak 22 Element do mielenia wędlin 

7 Popychacz 23 Gumowa stopka 

8 Dozownik 24 Korpus miksera 

9 Miska do mielenia 25 Pokrętło 

10 Miska do mieszania 26 Panel sterowania 

11 Oś obracania 27 Podstawa miksera 

12 Pokrywa miski do mieszania 28 Łopatki miksera 

13 Przednia pokrywa ochronna 29 Szklany pojemnik miksera 

nádoba mixéru 
14 Osłona ramienia 30 Pokrywa pojemnika miksera 

15 Ramię 31 Zaślepka otworu pokrywy 

16 Trzepak   

 

  



Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: 

Korzystając z urządzenia elektrycznego zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, przede wszystkim: 

□ Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać całą 

instrukcję obsługi. 

□ Przewód zasilający i wtyczka urządzenia nie mogą być zanurzane w wodzie lub w innej 

cieczy, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

□ Dzieci mogą korzystać z urządzenia lub przebywać w jego pobliżu wyłącznie pod 

nadzorem. 

□ Podczas wymiany akcesoriów lub przy czyszczeniu urządzenia odłącz urządzenie od 

zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka. 

□ Unikaj kontaktu z wirującymi elementami. 

□ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub 

w serwisie, ewentualnie u osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

□ Stosowanie nieoryginalnych części może spowodować pożar, porażenie prądem 

elektrycznym lub obrażenia. 

□ Nie używaj urządzenia na zewnątrz. 

□ Nie pozostawiaj kabla w pozycji wiszącej nad krawędzią stołu lub pulpitu kuchennego. 

□ Korzystając z urządzenia trzymaj ręce i potrzeby kuchenne z dala od wirujących ostrzy, 

aby nie doszło do powstania poważnych obrażeń lub do uszkodzenia urządzenia. 

□ Nie wkładaj do urządzenia noży kuchennych. 

□ Przed wymianą akcesoriów wyłącz urządzenie. 

□ Z urządzenia korzystaj i montuj je wyłącznie zgodnie z instrukcją. 

□ Przed wymianą akcesoriów lub jeśli konieczne jest dotykanie części wirujących, zawsze 

należy wyłączyć urządzenie. 

□  

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym 

dzieci) o ograniczonej zdatności fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, lub osoby 

nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod 

nadzorem osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo lub zostały przed użyciem 

pouczone. 

□ Urządzenie trzymaj w miejscu nie dostępnym dla dzieci. 

 

Instrukcję zachowaj na przyszłość. 

 

  



Włączanie/przełączanie trybów 

 

Pozycja OFF Stop 

 

Pozycja 1 - 5 Ustawienie prędkości 

Pozycja 1 Prędkość min. - wolna 

Pozycja 2 Prędkość maks. - szybka 

Pozycja p Praca przerywana 

 

Po pewnym czasie w zależności od ustawionej prędkości urządzenie automatycznie się wyłączy; 

patrz poniższa tabela. 

 

Ustawiona prędkość Czas automatyczny  

1 8 min 

2 8 min 

3 8 min 

4 8 min 

5 8 min 

 

Zalecane ustawienie stopni prędkości i czasy mieszania/ubijania 

Akcesoria Ilustracja Przycisk Prędkość Czas 

Młynek do 

mięsa 

 

Prędkość 5 

przy mieleniu 

mięsa 

220rpm 6min 

Mieszadło 

 

1-2 52-69rpm 6 min 

Mieszak 

 

3-4 96-123rpm 5 min 

Trzepak 

 

5 177 rpm 6 min 

Mikser 

 

5 15000rpm 3 min 

 



Uwaga! 

Maksymalny czas pracy ciągłej wynosi 15 minut. 

Przed kolejnym użyciem pozostaw robota na 30 minut do ochłodzenia. 

Do przygotowania kremu skorzystaj ze stopnia prędkości 3. 

Nie stosuj więcej niż 2 funkcje na raz. 

Robota należy używać jedynie z akcesoriami zmontowanym w pozycji roboczej na podstawie 

poniższej tabeli. 

Przy użyciu miskę do mieszania należy zawsze zamocować do robota. 

 

     

1. 

 

   

2. 

 
 

3. 

 

 

4.   

 

Ustaw mieszak, trzepak i element do ubijania w zależności od 

potrzeb. 

 

 

Ryzyko obrażeń od wirujących części! 

Jeśli urządzenie pracuje, trzymaj palce z dala od pojemnika. Nie wymieniaj akcesoriów, dopóki 

urządzenie nie zostało unieruchomione i wyłączone. Po wyłączeniu części wirujące są w ruchu 

jeszcze przez jakiś czas siłą bezwładności. 

Szczegółowy opis 



1. 

 

Pokrętło obracaj w kierunku zgodnym z ruchem 

zegara, aby ustawić ramię w wymaganej 

pozycji. 

2. 

 

Pojemnik miksera z proszkiem wsuń do bazy 

obracając zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara. 

3. 

 

Pokrywę pojemnika miksera wsuń do ramienia w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara. 

4. 

 

W zależności od potrzeb umieść mieszak, 

trzepak lub mieszadło do osi obracania w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

(patrz rysunek). 

5. Ramię miksera naciśnij w dół, patrz rysunek. 



 

Podłącz zasilanie. Ustaw wymaganą prędkość. 

6. 

 

Po zakończeniu pracy, wyłącz robota i wyjmij 

wtyczkę z gniazdka. Obróć pokrętło w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, na 

wymaganą pozycję, patrz rysunek. 

7. 

 

Wyjmij mieszak, trzepak lub mieszadło kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

8. 

 

Zdejmij pokrywę pojemnika. 

9.  

 

Wyjmij pojemnik z gotową masą obracając w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. 

 



Mielenie mięsa 

 

Ściśnij ramię, aż usłyszysz "szczęknięcie". 

Zdejmij przednią pokrywę ciągnąc do 

góry. 

 

Według kolejności na rysunku włóż do 

przestrzeni mielenia ślimak, nóż, łopatki i 

tarczę do mielenia i załóż śrubowane 

zamknięcie zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

 

Według kolejności na rysunku zmontuj 

ślimak, prowadnik i tubę mielącą do 

przestrzeni mielenia i załóż śrubowane 

zamknięcie zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

 

*   Przy wymianie tych akcesoriów nie zapomnij zdemontować wałek mielący. 

 

  



 

 

 

Według kolejności na rysunku 

zmontuj ślimak, prowadnik, nasadkę 

masarską do pojemnika mielącego 

i załóż śrubowane zamknięcie 

zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. 

 

Wyrównaj strzałkę na wałku 

mielącym ze strzałką na ramieniu a 

następnie włóż przygotowaną 

miskę do mielenia do ramienia, 

patrz rysunek. Po odpowiednim 

umocowaniu miski do mielenia 

załóż śrubowane zamknięcie. 

 

Przymocuj dozownik do miski do 

mielenia oraz na wyjściu miski do 

mielenia załóż miskę do mieszania. 



 

Ustaw odpowiedni stopień 

prędkości i umieść produkt do 

wyjścia, użyj popychacza. 

 

Po zakończeniu pracy, wyłącz 

robota przełączając na pozycję 

"OFF" i wyjmij wtyczkę z gniazdka 

sieciowego. Zdejmij popychacz i 

dozownik. 

                               Przycisk zwalniający miskę do mielenia 

 

Naciśnij przycisk i w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, zwolnij i wyjmij miskę do 

mielenia. 

 

Osadź przednią pokrywę ochronną 

wsuwając ją w kierunku w dół. Przy 

mieleniu mięsa nie korzystaj z 

innych funkcji. 



 

Mikser 

 

Otwórz osłonę 

bezpieczeństwa. Przy 

korzystaniu z miksera nie 

korzystaj z innych funkcji. 

 

Szklany pojemnik miksera z 

produktem przykrytym 

pokrywą umieść w 

odpowiedniej pozycji na 

urządzeniu. Podłącz zasilanie. 

Ustaw stopień prędkości 5 lub 

„p“. Jeśli na ramieniu znajduje 

się pojemnik miksera, nie 

zwalniaj ramienia z jego 

pozycji 

 

Znów osadź zaślepkę 

bezpieczeństwa. 

Czyszczenie i konserwacja 

Nie wolno zanurzać urządzenia ani jego podstawy w wodzie ani trzymać go pod strumieniem 

wody. 

Nie należy stosować do czyszczenia żadnych ścierających środków czyszczących. 

Przecieraj wilgotną ściereczką i stosuj łagodny detergent. 

Następnie wytrzyj urządzenie do sucha. 

Części plastikowe myj tylko ciepłą wodą z detergentem i umieszczaj na górnej półce zmywarki. 

Wypłukuj i dokładnie wysusz. 

Umyte i wysuszone części od razu umieść w opakowaniu do przechowywania. 



 

Pojemność misky do mieszania 

0,6 kg mąki i 0,33kg wody 

Przykłady zastosowania 

Ubicie białek: 

Z 3 jajek w misce do mieszania ubijaj trzepaczką na stopniu prędkości 5 przez 6-8 minut. 

 

 

Bita śmietana: 

300g śmietany trzepakiem w misce do mieszania na stopniu prędkości 5 przez 6-8 minut. 

 

 

Wyrobienie ciasta z 600g mąki 

15 g soli 

28 g masła 

Około 28g cukru  

Około 330 g wody o temperaturze 40+/-2°C. 

Przez 8 minut na stopniu prędkości 1. 

 

 

Utylizacja produktu 

W ramach UE produkt nie powinien być utylizowany w zwykły sposób razem z bieżącymi 

odpadami komunalnymi. W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed konsekwencjami 

niekontrolowanej utylizacji odpadów należy produkt utylizować zgodnie z zaleceniami i wesprzeć 

tym samym wtórne wykorzystanie materiałów. Za zapewnienie prawidłowej utylizacji odpadów 

odpowiada odpowiednia instytucja lub sprzedawca. Dzięki temu produkt zostanie poddany 

recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


