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Kuchyňský robot OU-6336
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k po-
užití a uchovejte je pro další použití.

Důležité bezpečnostní opatření:
Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pokynů:
¬ Přečtěte si všechny pokyny zde uvedené.
¬  Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevkládejte přívodní šňůru, která přišla do styku nebo jinou kapalinou do 

zástrčky.
¬ Při používání spotřebiče dětmi nebo v blízkosti dětí je nutný důkladný dohled.
¬ Odpojte spotřebič, pokud jej nepoužíváte, před čištěním vyjměte příslušenství.
¬ Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
¬  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou 

osobou, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
¬ Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje ani neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.     
¬ Přístroj nepoužívejte venku.
¬ Nenechávejte kabel viset nad okrajem stolu nebo dřezu.
¬ Udržujte ruce a nádoby od pohybujících se částí robota, aby se snížilo riziko vážného zranění osoby nebo poškození spotřebiče.
¬ Před výměnou nástavce vypněte spotřebič.
¬ Používejte a sestavujte výrobek, jak je uvedeno pouze v uživatelské příručce
¬ Před výměnou příslušenství nebo při přibližování se k dílům, které se v provozu pohybují, vypněte spotřebič.
¬  Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 

nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
¬ Pro vyšší bezpečnost by měla spotřebič používat pouze odpovědná poučená osoba.
¬ Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že se s přístrojem nehrají.

Tlačítko pro přepínání rychlosti

OFF  .....................................  Zastavení/Vypnutí
1-5  .......................................  Provozní rychlost
1  ...........................................  Minimální rychlost 
5  ...........................................  Maximální rychlost

Po dokončení práce přepněte do polohy „OFF“.
                                                                                                

1 Nerezová mísa

2 Rotační osy

3 Kryt mísy

4 Přední ochranný kryt

5 Rameno

6 Horní kryt ramena

7 Šlehací balónová metla

8 Metla na míchání

9 Hnětací hák

10 Gumové nohy

11 Tělo základny výrobku

12 Uvolňovací tlačítko pro rameno

13 Ovládání (regulace) rychlosti

Technické parametry:

Napětí: ................................  230 V ~ 50 Hz

Příkon:  ................................  max. 600 W
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Doporučené nastavení rychlosti

Příslušenství Obrázek Označení 
rychlosti

Rychlost rotace Čas cca Složení (typ směsi)

Hnětací hák 1-2 34 - 55rpm 8 min
Těžké směsi, např. těsto na chléb, pizzu a těs-
toviny nebo malé moučníky

Metla na míchání 3-4 82 - 110rpm 8 min
Středně těžké směsi, např. palačinky, dort, su-
šenky,  nebo máslo a cukr

Šlehací balónová 
metla

5 150rpm 8 min Šlehané směsi, např. smetana, bílek, pudink

Pracovní polohy
Varování!
Nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 15 minut.
Po jednom použití by měl být spotřebič vypnutý cca 30 minut, než jej znovu zapnete.
Přístroj používejte pouze tehdy, je-li příslušenství / nástroj připojeno podle této tabulky a je v provozní poloze. Vždy používejte 
originální misku instalovanou ve spotřebiči.                                            

1

2
Nasaďte hnětací hák, metlu na míchání a šlehací balónovou metlu podle svého přání a rameno 
zacvakněte v pracovní poloze viz obr. vlevo.

Nebezpečí úrazu rotujícími nástroji!
Během provozu zařízení udržujte prsty mimo mísu na mísení. Neměňte nástroje, dokud není spotřebič zastavený a vypnutý. 
Po vypnutí spotřebič ještě chvíli pokračuje v chodu.

Jak používat 

1
Umístěte jednu ruku na horní část ramene a druhou rukou stiskněte uvolňovací 
tlačítko a zvedněte rameno tak, jak je znázorněno vlevo. Rameno se zablokuje 
do zvýšené polohy.

2 
Nainstalujte a zajistěte misku naplněnou přísadami do drážek a pootočte ve 
směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že miska je bezpečně zajištěna na svém 
místě.
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3.
Nainstalujte a zajistěte kryt misky do ramene pootočením ve směru hodino-
vých ručiček.

4 
Podle vašeho přání namontujte míchací či šlehací metlu nebo hnětací hák do 
otvoru rotační osy. Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud se 
správně nezajistí a nezacvakne.

5.
Stiskněte tlačítko pro uvolnění a současně zatlačte rameno směrem dolů, do-
kud nebude rameno uzamčeno ve vodorovné poloze. Poté nastavte ovládací 
knoflík na požadovanou úroveň rychlosti, aby se zařízení spustilo.

6
Poté co je směs hotová, nastavte ovládací knoflík na „OFF“ a vyčkejte zastavení. 
Když zařízení přestane běžet, stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte rameno 
do zvýšené polohy, jak je znázorněno na obrázku.

7

Odstraňte hák ze spotřebiče a věnujte přitom pozornost tomu, abyste nevyví-
jeli velkou sílu. Nejprve vložte dva prsty na ochranný kryt háku (viz. foto vlevo 
nahoře) Poté použijte prsty, abyste stlačili kryt spolu s hákem či metlou směrem 
dolů a odjistili jej

8 Odstraňte kryt misky.

9.
Vyjměte misku s připravenou směsí. Odjistěte ji pootočením proti směru hodi-
nových ručiček.
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Čištění a údržba
Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Nikdy neponořujte hlavní jednotku do vody 
nebo nemyjte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani alkohol k čištění hlavního přístroje a krytu misky.  
V případě potřeby utřete hlavní jednotku vlhkou utěrkou; použijte čisticí prostředek na mytí nádobí a vyčistěte vnější část spotřebi-
če. Pak utřete jednotku suchou utěrkou. 
Čištění příslušenství: hnětací hák, metla na míchání, šlehací balónová metla  a kryt mísy se nedávají do myčky na nádobí. 
Příslušenství byste měli čistit pouze v teplé, mýdlové vodě a poté ho důkladně opláchnout a vysušit. Nepoužívejte žádné brusné 
čisticí prostředky. Po mytí a sušení okamžitě vložte nástavec do ochranného pouzdra pro uskladnění. Nemyjte plastové součásti v 
myčce, protože by se mohly zkroutit.

Kapacita misky
0.6 kg mouky a 0.33 kg vody.

Příklady použití 
Šlehání bílku
3 bílky v míse se šlehací balónovou metlou
Označení rychlosti 5.
6-8 min

Šlehání šlehačky
300 ml smetany (min. 30% tuku) v míse 
se šlehací balónovou metlou
Označení rychlosti 5
6-8 min

Hnětení těsta
600 g mouky
15 g soli
28 g másla 
28 g cukru
330 g vody (o teplotě 40+/-2°C).
1-6 min
Označení rychlosti 1-4

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nespráv-
ných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodr-
žet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné ško-
dy výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobra-
zení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Těsto na dort
160g hladké mouky
160g cukru krupice
4 vejce
4 lžíce oleje
5 min
Označení rychlosti 3-5


