
NÁVOD NA OSBLUHU 

                                      Kuchynský robot  

                                      EL76551/EL76552 

AC 220-240V 50Hz 600W 

Pred použitím si prečítajte celý návod k výrobku. 

 

 

1 Skrutkovací uzáver (pri mletí mäsa) 17 Miešacia metla 

2 Mlecí disk 18 Hák na hnetenie 

3 Mlecí disk 19 Mlecí lievik 

4 Mlecí disk 20 Mlecí kužeľ 

5 Lopatky 21 Prívodné viečko 

6 Závitovkový hriadeľ  22 Nástroj na plnenie údenín 

7 Prítlak 23 Gumová pätka 

8 Podávací podnos 24 Teleso 

9 Mlecia nádoba 25 Otočný gombík 

10 Miešacia nádoba 26 Ovládací panel 

11 Os otáčania 27 Základňa mixéra 

12 Kryt miešacej nádoby 28 Lopatky mixéra 

13 Predný ochranný kryt 29 Sklenená nádoba mixéra 

14 Kryt ramena 30 Veko nádoby mixéra 

15 Rameno 31 Krytka otvoru veka 

16 Šľahacia metla   

 

  



Dôležité bezpečnostné opatrenia: 

Pri používaní elektrického zariadenia by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, 

najmä: 

□ Pred použitím výrobku je nutné si prečítať celý návod. 

□ Prívodná šnúra a zástrčka elektrického zariadenia sa nesmú dávať do vody alebo do inej 

kvapaliny, inak by mohol nastať šok elektrickým prúdom. 

□ Deti môžu zariadenie používať alebo pobývať v jeho blízkosti pri používaní iba pod 

patričným dohľadom. 

□ Pri výmene príslušenstva alebo pri čistení zariadenia, odpojte zariadenie od napájania 

vybratím zástrčky zo zásuvky. 

□ Dbajte na to, aby nedošlo k dotyku s rotujúcimi dielmi. 

□ Pri poškodení prívodnej šnúry je potrebné ju vymeniť u výrobcu alebo v servise, alebo 

obdobne kvalifikovanou osobou. 

□ Použitie iných než pôvodných dielov od výrobcu môže spôsobiť oheň, elektrický šok alebo 

poranenie. 

□ Nepoužívajte vonku. 

□ Nenechávajte prívodnú šnúru visieť cez okraj stola alebo linky. 

□ Pri používaní zariadenia držte ruky i kuchynské potreby oddelené od pohybujúcich sa 

nožov, inak môže prísť k vážnemu poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. 

□ Zraneniu predídete, keď nebudete do zariadenia vkladať kuchynské nože. 

□ Pred výmenou príslušenstva výrobok vypnite. 

□ Zariadenie používajte a zostavujte len tak, ako je to uvedené v návode. 

□ Pred výmenou príslušenstva, alebo keď sa potrebujete dotknúť pohyblivých častí, vždy 

zariadenie vypnite. 

□ Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností, pokiaľ s ním 

nepracujú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo pokiaľ nie sú pred 

použitím poučení. 

□ Zariadenie je potrebné zabezpečiť z dosahu detí. 

 

Návod uložte pre potrebu neskoršieho použitia. 

  



Zapínanie/prepínanie režimov 

 

Poloha OFF Zastaviť 

 

 

Poloha 1 - 5 Nastavenie rýchlosti 

Poloha 1 Min. rýchlosť - pomaly 

Poloha 2 Max. rýchlosť - rýchlo 

Poloha p Krokovanie 

 

Po uplynutí určitej doby v závislosti od nastavenej rýchlosti, sa zariadenie automaticky vypne; pozri 

nasledujúcu tabuľku. 

 

Nastavená rýchlosť Doba automatického 

vypnutia 
1 8 min 

2 8 min 

3 8 min 

4 8 min 

5 8 min 

 

Odporúčané nastavenie rýchlostných stupňov a doby miešania/šľahania 

Príslušenstvo Ilustrácia Tlačidlo Rýchlosť 

otáčky/min 

Doba 

Mlynček na 

mäso 

 

Rýchlosť 5 

pri mletí mäsa 
220 6 min 

Hák na 

hnetenie 

 

1 - 2 52-69 6 min 

Miešacia metla 

 

3 - 4 96-123 5 min 

Šľahacia metla 

 

5 177 6 min 

Mixér 

 

5 15000 3 min 

 



Upozornenie! 

Maximálna doba nepretržitej prevádzky je 15 minút. 

Pred ďalším použitím nechajte robot 30 minút vychladnúť. 

Na prípravu krému použite rýchlostný stupeň 3. 

Nepoužívajte súčasne viac ako 2 funkcie naraz. 

Robot používajte iba s príslušenstvom zostaveným v prevádzkovej polohe podľa nasledujúcej 

tabuľky. 

Pri použití musí byť miešacia nádoba vždy upevnená v robote. 

 

     

1. 

 

   

2. 

 
 

3. 

 

 

4.   

 

Nastavte hák na hnetenie, šľahaciu metlu a šľahací nástroj podľa 

potreby. 

 

 

Riziko poranenia rotujúcimi časťami! 

Keď je zariadenie v chode, držte prsty mimo nádobu mixéru. Nevymieňajte príslušenstvo, pokiaľ sa 

zariadenie nezastavilo a nie je vypnuté. Po vypnutí sa pohyblivé časti ešte nejaký čas pohybujú 

zotrvačnosťou. 

  



Podrobný návod 

1. 

 

Otáčajte gombíkom v smere hodinových 

ručičiek, čím nastavíte rameno do požadovanej 

polohy. 

2. 

 

Nádobu mixéra s práškom zasuniete do 

základne pootočením v smere hodinových 

ručičiek. 

3. 

 

Veko nádoby mixéra zasuniete do ramena v 

smere hodinových ručičiek. 

4. 

 

Podľa potreby nasadíte miešaciu metlu, šľahaciu 

metlu alebo hák na hnetenie do osy rotácie v 

smere hodinových ručičiek (pozri obrázok). 



5. 

 

Rameno mixéra zatlačíte dole, pozri obrázok. 

Zapojíte prívod napájania. Nastavíte 

požadovanú rýchlosť. 

6. 

 

Keď je potravina hotová, vypnite robot a 

vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Otáčajte 

gombíkom v smere hodinových ručičiek do 

potrebnej polohy, pozri obrázok. 

7. 

 

Vyberte miešaciu metlu, šľahaciu metlu alebo 

hák na hnetenie proti smeru hodinových ručičiek. 

8. 

 

Dajte dole veko nádoby. 

9. 

 

Vyberte nádobu s hotovou potravinou 

pootočením proti smeru hodinových ručičiek. 

 



Mletie mäsa 

 

Zatlačte na rameno, až budete počuť 

"cvaknutie". Dajte dole predný kryt ťahom 

nahor. 

 

Podľa poradia na obrázku nasaďte 

závitovkový hriadeľ, krížový nôž, lopatky 

a mlecí disk do mlecej komory a nasaďte 

skrutkovací uzáver v smere hodinových 

ručičiek. 

 

Podľa poradia na obrázku zostavte 

závitovkový hriadeľ, vodítko a mlecí lievik 

do mlecej komory a nasaďte skrutkovací 

uzáver v smere hodinových ručičiek. 

 

*   Pri výmene tohto príslušenstva nezabudnite rozobrať mlecí valec. 

  



 

 

 

Podľa poradia na obrázku zostavte 

závitovkový hriadeľ, vodiaci kryt, 

nástroj na plnenie údenín do mlecej 

nádoby a nasaďte skrutkovací 

uzáver v smere hodinových ručičiek. 

 

Zarovnajte šípku na mlecom valci 

so šípkou na ramene a potom 

zasuňte pripravenú mleciu nádobu 

do ramena, pozri obrázok. Po 

patričnom upevnení mlecej nádoby 

nasaďte skrutkovací uzáver. 

 

Pripevnite podávací podnos na 

mleciu nádobu a umiestnite 

miešaciu nádobu na výstup mlecej 

nádoby. 

 

Nastavte patričný rýchlostný stupeň 

a umiestnite potravinu do vstupu a 

použite prítlak. 



 

 

Keď je potravina spracovaná, 

vypnite robot prepnutím do polohy 

"OFF" a vytiahnite zástrčku zo 

zásuvky napájania. Dajte dole 

prítlak a podávací podnos. 

                                  Tlačidlo na uvoľnenie mlecej nádoby 

 

Stlačte tlačidlo a v smere 

hodinových ručičiek uvoľnite a 

vyberte mleciu nádobu. 

 

Nasaďte predný ochranný kryt 

zasunutím smerom dole. Pri mletí 

mäsa nepoužívajte iné funkcie. 

 

  



Mixér 

 

Otvorte bezpečnostný kryt. Pri 

použití mixéra nepoužívajte 

iné funkcie. 

 

Sklenenú nádobu mixéra s 

potravinou prikrytou vekom 

umiestnite do správnej polohy 

na zariadenie. Zapojte prívod 

napájania. Nastavte 

rýchlostný stupeň 5 alebo „p“. 

Keď je na ramene umiestnená 

nádoba mixéra, neuvoľňujte 

rameno zo svojej polohy 

 

Opäť nasaďte bezpečnostnú 

krytku. 

 

Čistenie a údržba 

Nikdy neponárajte základnú jednotku do vody, ani ju nedržte v prúde tečúcej vody. 

Nepoužívajte na čistenie brúsne čistiace prostriedky. 

Vytrite vlhkou látkou a použite jemný čistiaci prostriedok. 

Potom vytrite do sucha. 

Diely z umelej hmoty iba umyte horúcou vodou s čistiacim prostriedkom a umiestnite do horného 

regálu umývačky. 

Opláchnite a starostlivo vysušte. 

Umyté a vysušené diely ihneď umiestnite do ochranného obalu určeného na uskladnenie. 



 

Kapacita miešacej nádoby 

0,6 kg múky a 0,33 kg vody 

Príklady použitia 

Vyšľahanie vaječného bielka na sneh: 

Z 3 vajec v miešacej nádobe šľahacou metlou pri rýchlostnom stupni 5 po dobu 6 - 8 minút. 

 

 

Vyšľahanie šľahačky: 

300g šľahačky šľahacou metlou v miešacej nádobe pri rýchlostnom stupni 5 po dobu 6-8 minút. 

 

 

Hnetenie cesta 600 g múky 

15 g soli 

28 g masla 

28 g cukru približne  

Približne 330 g vody s teplotou 40 +/-2°C. 

Po dobu 8 minút pri rýchlostnom stupni 1. 

 

 

Likvidácia výrobku 

V rámci EU by sa výrobok nemal likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Za účelom 

ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred následkami nekontrolovanej likvidácie 

odpadu, je potrebné výrobok riadne likvidovať a podporiť opätovné použitie materiálových zdrojov. 

Zaistite riadnu likvidáciu výrobku prostredníctvom príslušnej organizácie zberu odpadu alebo 

prostredníctvom predajcu. Výrobok sa tak bude recyklovať spôsobom bezpečným pre životné 

prostredie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


