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HERAKLES 8 G 
 



POPIS ČASTÍ 
 

1 Kryt uzáveru 

2 Čierny uzáver 

3 Plastová nádoba 

4 Čepeľová montáž 

5 Držiak matice 

6 Pohon 

7 Kontrolný panel 

8 Podložka 

9 Gumové nožičky 
10 Základný stojan  
11 Prepínač preťaženia 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRÍPRAVA 
 

1. Uistite sa, že napätie je správne podľa štítku konektora. 

2. Prístroj musí byť v polohe Off a plastová nádoba na základni mixéra. Uistite sa, že nádoba je dobre 

usadená a že pohon je riadne zaistený. Zapojte kábel mixéra do zásuvky. 

3. Vložte prísady do nádoby a zakryte ho. Neplňte nad maximálnu úroveň. 

4. Uistite sa, že nádoba, kryt a viečko sú čisté a pripravené pred operáciou. 

 

UMIESTNENIE 
 
1. Umiestnenie materiálov do nádoby mixéra. 
a) Umiestnite mäkké materiály alebo kvapaliny ako prvé, potom tvrdý materiál alebo ľad na záver. 
Veľké zložky by mali byť nakrájané alebo zlomený na kúsky pred uvedením do pohára pre lepšie 
výsledky premiešania. 
b) Väčšina zložky by sa mala začať pri pomalej rýchlosti, potom sa zmení na strednú alebo vysokú 
alebo začať s časovačom. Ak sa zložky prilepia, môžete stlačiť tlačidlo "PULSE" 2 alebo 3 krát 
aktualizovať. 
2. Umiestnite veko pevne na mixér. 
3. Vložte nádobu do základne motora správne. 
 

ŠTART 
 

Dotykový displej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Tento mixér je vybavený elektronickým dotykovým displejom . Klávesnica má hlavný Power On / 

OFF, a vysoké, stredné a nízke, 7 funkcií časovaného nadstavenia a Pulse tlačidlo. 

2. Stlačte tlačidlo On / Off, zapnite mixér. Celá sklenená doštička sa rozsvieti. Pri trvalej prevádzke, 

stlačte buď nízke alebo stredné alebo vysoké otáčky, po ukončení miešania, stlačte tlačidlo STOP. Pre 

okamžitú operáciu, pri tlačidle Pulse, bude motor bežať na vysokej rýchlosti, kým bude tlačidlo 

stlačené. Tiež môžete stlačiť tlačidlo nastavenia, vybrať najlepšie funkcie pre vaše jedlo. Každá 

funkcia bude mať vlastnú rýchlosť rozdielny čas. 

3. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo On / Off. Modrá LED zhasne. 

4. Tento mixér je vybavený možnosťou pulzu. Držte pádlo prepínač v dolnej polohe, aby sa zapojili 

funkcie pulzu. Jednotka pobeží na vysoké rýchlosti, kým sa uvoľní pádlo spínača. 

5. Všetok Motor prísť k úplnému zastaveniu pred vybratím nádoby od mixéra základne. Nikdy 

neklaďte nádobu na blok motora alebo vyberte z motora základne za chodu motora. 

6. Pri spúšťaní a zároveň miešaní vždy držte nádobu s jednou rukou. Nikdy nepoužívajte bez veka. 

7. Nádobu. 

 

V prípade používania najvyššej rýchlosti po 5 minútach zastavte stroj na 1 minútu. Po troch 

cykloch nechajte motor vychladnúť. 

Neumývajte džbán mixéra, veko ani základňu v umývačke riadu.  

 

OPATRENIA 
 

Do mixéra nevkladajte žiadne kovové predmety a za žiadnych okolností neumývajte 

čepele holou rukou aby ste zabránili prípadnému porezaniu!! 
 

1. Uistite sa že nádoba je pevne uistená na základni pred spustením.  
2. Nádobu pri spustení držte jednou rukou kvôli veľkému výkonu mixéra.   
3. Zložte nádobu zo základne pred pridávaním ingrediencií na mixovanie. 

4. Uistite sa, že sa nedotýkate vypínača po jeho spustení. 

 

BEZPEČNOSŤ 
 

1. Vypojte z napájania počas nepoužívania.  
2. Veko dávajte dole len ak sú čepele v pokoji. 
3. Dávajte pozor aby sa do motora nedostala voda. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 

1. Pred umývaním vždy odpojte z elektrického prúdu.  
2. Umyte čepele, nádobu a uzáver po každom použití.   
3. Pred použitím sa uistite, že všetky komponenty sú čisté a suché. 
4. Pokiaľ prístroj dlhšie nepoužívate, odpojte ho z elektrického prúdu.  
5. Neumývajte v umývačke riadu. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

Problém Možná príčina Riešenie 

Mixér prestal ísť Nie je zapojený Zapojte prístroj do zástrčky 

 Zapla sa ochrana proti prehriatiu Vypnite prístroj a nechajte vychladnúť 

   

Zvýšené otrasy Prístroj nie je správne umiestnený Uložte prístroj na správne miesto 

a hluk   

 Nádoba je príliš plná Vyberte časť ingrediencií 

Pretekanie veka Prekročená maximálna hladina Odoberte časť obsahu 

 Veko nie je správne vložené Umiestnite veko správne 
   

 

Ak problém neustále pretrváva, vyhľadajte prosím autorizovaný servis. 

 

 



LIKVIDÁCIA 
 

 

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu 

likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti 

o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie 

za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete 

na miestnom úrade Vašej obce.  

 
 
Upozornenie  
Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia: 

 

 Nevystavujte toto zariadenie dažďu  
 Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.  
 Používajte iba odporúčané príslušenstvo 
 Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným 

zákazníkom  
 Do zariadenia nehádžte žiadne kovové predmety. 
 Neklaďte ťažké predmety na hornú plochu prístroja. 
 Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.  
 Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky. 
 Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety. 
 Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami. 
 Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte. 
 Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.  
 Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel. 

 Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.  
 Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí. 
 Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.  
 Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť 

dostatočné vetranie prístroja.   
 Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.  
 Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným 

otrasom.  

 Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom 
mieste.  

 Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu 
 Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov. 
 Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu! 
 zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami ! 
 S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.   
 Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.  

 

Upozornenie 
•  Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte. 
•  Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.  
•  Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.  
•  Na čistenie používajte iba suchú handričku.  
•  Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia. 
•  Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.  

 

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené! 

 

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 


