Mixér Nutrimax Pro

Návod k použití

CZ

Mixér Nutrimax Pro (model HP-1409)
Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
VAROVÁNÍ
Tyto instrukce si přečtěte ještě před použitím přístroje.
Při používání elektrických zařízení dbejte na dodržování bezpečnostních zásad.
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Nikdy neponořujte tělo přístroje, přívodní kabel ani zástrčku do vody!
Nikdy nenechávejte motor běžet po dobu delší než 1 minuta z důvodu přehřátí.
Při přehřátí se může aktivovat tepelná pojistka. Tepelná pojistka se automaticky odblokuje po vypnutí a vychladnutí motoru.
Pokud dojde k zaseknutí potravin v mixéru, vždy jej nejdříve vypojte ze zásuvky, předtím než budete potraviny odstraňovat.
Vždy se ujistěte, že nože jsou pevně nasazeny na tělo přístroje. Spojka nože se může
opotřebit nebo poškodit, pokud není nůž správně nasazen.
Vždy se před použitím ujistěte, že nádoba je správně nasazena na tělo přístroje.
Před použitím se ujistěte, že gumové těsnění je správně nasazeno. Pokud těsnění
prosakuje, zkontrolujte ho, případně vyměňte.
Spuštěný přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
V mixéru nikdy nemíchejte perlivé nápoje, tlak by mohl vymrštit nádobu.
Nemixujte horké tekutiny.
Nepokoušejte se mixér, nože ani zástrčku jakkoliv upravovat. Pokud zástrčka nepasuje
do zásuvky, případně pokud je poškozena kontaktujte servisní oddělení.
Použití neoriginálního příslušenství je nepřípustné, může způsobit zranění, vznik
požáru či úrazu elektrickým proudem, případně ztrátu záruky na výrobek.
Pokud mixér nepoužíváte, vždy jej vypojte ze zásuvky.
Před sestavením, čištěním či přidáváním příslušenství se vždy ujistěte, že je mixér
vypojen ze zásuvky.
Zástrčku i kabel udržujte v dobrém stavu.
Nikdy neumisťujte přístroj tak, aby mohlo dojít k jeho pádu z výšky.
Přívodní kabel i zástrčku pravidelně kontrolujte. Pokud dojde k jejich poškození, přístroj nepoužívejte. Kontaktujte servisní středisko.
Vždy se vyhněte kontaktu s pohyblivými součástkami.
Ruce a jiné nástroje držte vždy mimo dosah nožů, mohlo by dojít ke zranění či poškození přístroje.
Nikdy neprovádějte čištění mixéru, pokud je zapojen do sítě.
Mixér nevystavujte extrémním venkovním podmínkám.
Žádné součástky mixéru nedávejte do mikrovlnné trouby.
Nástavce s noži se nesmí mýt v myčce
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UPOZORNĚNÍ
Přístroj není vyráběn ani doporučován jako náhražka lékařské péče. Pokud se necítíte
dobře, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Pokud užíváte jakékoliv léky, měli byste
se před změnou stravy obrátit na svého lékaře. Přístroj není určen pro komerční využití.
Do mixéru nedávejte jablečná semínka, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Mohou
uvolňovat nebezpečné látky.
ÚČEL POUŽITÍ
Tento 600W mixér kombinuje vysoký výkon s vyspělými technologiemi sekání. Speciálně
vyvinuté nože pracují na principu cyklonické technologie sekání, která ideálně rozdrtí ingredience na chutný a super výživný zdravý nápoj. Běžné mixéry se nemohou tomuto mixéru vyrovnat ve schopnosti extrahovat živiny z jakékoliv potraviny. Pokud je Vaším cílem
zůstat zdraví, potom budete nadšení z jeho výsledků.
PROČ JE EXTRAKCE ŽIVIN Z POTRAVIN TAK ZDRAVÁ
Každé jídlo může obsahovat vitamíny a minerály důležité pro zdraví. Při běžném žvýkání
potravin se dostane z potravin pouze malé množství živin. Většina živin zůstane v potravinách a tělo není schopno je přirozeně extrahovat. V tomto případě Vám podá pomocnou
ruku tento mixér, který je schopný z potravin extrahovat tolik živin, kolik je možné a vytvořit
z nich zdravý nápoj. Po vypití několika nápojů z tohoto mixéru sami poznáte jeho blahodárný vliv na Vaše zdraví. Zdravé jídlo neposkytuje pouze životadárné živiny a nezbytnou
energii pro Vaše tělo, pomáhá Vám také udržet si ideální hmotnost. Jak prokázaly mnohé
studie, udržování optimální hmotnosti výrazně prodlužuje život. Pro mnoho lidí je problém,
že dodržování zdravé stravy je pro ně obtížné. V dnešním světě vládne stres a život se výrazně zrychlil, proto je pro většinu rodin častou volbou rychle připravené jídlo. Tento mixér je
vyroben tak, aby byl sestaven a schopen provozu během několika minut. Jednoduše si vyberete ingredience a téměř okamžitě můžete konzumovat super zdravý nápoj. Jídlo bohaté
na antioxidanty a stopové prvky zpomaluje proces stárnutí a snižuje hromadění volných
radikálů v těle. Zde jsou některé z mnoha výhod plynoucích ze zdravé výživy:
- dostatek energie
- nižší krevní tlak a snížení stresu
- lepší spánek
- snazší udržení optimální váhy
- lepší kvalita pokožky
- silnější vlasy a nehty
- nižší riziko vzniku závažných onemocnění
SEZNAM ČÁSTÍ

Zde bude 1 foto celé sady od fotografa
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1x tělo přístroje
1x nízká nádoba (0,3l) bez držadla
1x nízká nádoba (0,3l) s držadlem
1x vysoká nádoba (0,6l)
1x objímka bez držadla
(pro příjemnější pití z nádoby)
1x objímka s držadlem
(pro příjemnější pití z nádoby)
1x extrahovací (křížový) nůž
1x plochý nůž
2x víčko

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
1. Vložte ingredience do jedné z průhledných nádobek. Lze použít téměř jakékoliv
ingredience. Je dobré do nádobky přidat také trochu vody či ledu.

2. Na nádobku nasaďte jeden z nástavců s noži a utáhněte. Dávejte pozor, abyste
se neporanili ostrými noži. Po každém použití nože opláchněte pod tekoucí vodou.
Všeobecně se křížový nůž používá na mixování tekutých ingrediencí a plochý nůž se používá na sušší ingredience.

3. Nádobku nasaďte zpět na tělo mixéru, nože směřují dolů. Zatlačte nádobku směrem
dolů, otočením zajistěte nádobku na správné místo a začněte mixovat. Pokud není nádobka správně zajištěna, neproběhne řádné mixování. Mixování trvá většinou 15-30 vteřin. Proces mixování vidíte skrz nádobku. Pokud nelze ingredience snadno rozmixovat, vezměte
mixér do ruky a lehce jím zatřepte nahoru a dolů, aby se ingredience promíchaly a proces
mixování se urychlil.

4. Po dokončení mixování otočte nádobkou a sejměte ji.
Z nádobky sundejte nástavec s noži a můžete obsah zpracovat.

Doporučujeme víko potřít stolním olejem. Předejde se tak možnému poškození těsnění
při utahování.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
OZNAČENÍ MODELU: HP-1409
NAPÁJENÍ: 220 - 240 V / 50 Hz
PŘÍKON: 600 W
IPX 0
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. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci
baterií.
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 částí výrobku v důsledku jeho používání
- 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, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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