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Kuchynský robot 
 
10006253 10006252  
10022087 10022088 



   Technické dáta 
      

  Číslo produktu  1006253, 10006252, 10022087, 10022088  

  Napájanie  230 V ~ 50 Hz  

  Spotreba  1000 W  

  Kapacita misy  5 litres (max 2 kg dough)  

  Rozmery (ŠxVxH)  36 x 33 x 23cm  

  Váha  8 kg  

     

    Bezpečnostné inštrukcie 
 

 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.  

 

 

 

 



Popis produktu 
 
 

 
1 Mixovacia čepeľ 

 

2 Vrchný kryt 

 

3 Stredný kryt 

 

4 Gombík otvárania 

 

5 Zapínanie/rýchlosti 

 

6 Spodný kryt 

 

7. Nožičky 

 

8 Mixovacia misa 

 

9 Metla na šľahanie 

 

10 Hák na hnetenie 

 
 
 
 
 

 
  



Použitie 
 

Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré prídu do styku so surovinami. 

 
Uvedenie do prevádzky 

 

1. Zmiešajte ingrediencie podľa vášho receptu; 

následne otvorte vrchnú časť robota (3) použitím 

gombíka (4) do vrchnej polohy a zaistite, tak aby 

bol gombík (4) v horizontálnej polohe.  

 
2. Umiestnite mixovaciu misu (8) do zariadenia 

a pootočte proti smeru hodinových ručičiek 

a uistite sa, že je pevne nasadená. 

 
3. Pripevnite mixovaciu čepeľ 

(1), metlu na šľahanie (9) 

alebo hák na hnetenie (10) do 

otvoru na uchytenie násady; 

jemne zatlačte a otočte 

v smere hodinových ručičiek. 

Následne otočte gombíkom 

(4) v smere šípky a druhou 

rukou dajte dole vrchnú časť 

robota (3). 

4. Zapojte do napájania a nastavte rýchlosť podľa vašej potreby od 1 po MAX. 

5. Pre ukončenie prevádzky dajte otočné tlačidlo do polohy „0“. 

6. Nadvihnite vrchnú časť a vyberte misu. 
 

 

Funkcie a príklady 
 
Miešanie alebo miesenie cesta 

 

1. Maximálne množstvo múky je 785 g a vody 570 g.  
2. Začnite na rýchlosti 1 po 20 sekúnd, potom na rýchlosti 2 po 20 sekúnd a následne na rýchlosti 3 po 

3 minúty.  
3. Pri plnení sa uistite, že ste neprekročili maximálne množstvo.  
4. V závislosti od použitia zvoľte nástavec. 

 

Mixovanie šejkov, drinkov alebo iných tekutín. 

 

1. Zmiešajte suroviny podľa vášho receptu na rýchlosti od 1 po 7 po dobu cca 3 minút (v závislosti od 
použitých tekutín).  

2. Neprekračujte maximálne množstvo.  
3. Použite mixovaciu čepeľ. 

  



Šľahanie bielok alebo smotany 

 

1. Na rýchlosti od 7 po MAX šľahajte bielka bez prestávky po dobu cca 5 minút; v závislosti od veľkosti 

vajec. Maximálna kapacita cca 12 vajec (v závislosti od veľkosti vajec).  
2. Pre šľahanie smotany použite 250 ml čerstvej smotany na rýchlosti 5 až 9 po dobu cca 3 minút.  
3. Použitie nástavec na šľahanie a neprekračujte maximálnu kapacitu misy. 

 

Čistenia a údržba 
 

•  Pred čisteným odpojte zo zdroja napätia.  
•  Po použití počkajte kým zariadenie vychladne.  
•  Na čistenie exteriéru použite jemnú handru a minimálne množstvo vody, nikdy nedovoľte aby sa 

voda dostala do základne prístroja..  
•  Mixovacia čepeľ a hák na cesto nie sú vhodné do umývačky riadu. Umyte ich v teplej vode 

s neagresívnym čistiacim prostriedkom.  
•  Mixovacia misa a šľahač sú vhodné aj do umývačky riadov. Pri čistený nikdy nepoužívajte abrazívne 

čistiace prostriedky. 

 

Informácie o zneškodňovaní 
 

Podľa európskeho nariadenie pre nakladanie s odpadmi 2002/96/EC tento symbol 

na výrobku alebo jeho obale znamená, že s výrobkom nesmie byť zaobchádzané 

ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odnesený na zberné miesto 

pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 

likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na 

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené  

nesprávnou manipuláciou pri likvidácii tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie 

o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na svoj miestny úrad. 

 

 

Vyhlásenie o zhode 
 

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany. 

 
Tento produkt je v súlade s týmito Európskymi smernicami: 
2004/108/EC (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)  
2006/95/C (LVD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


