
                                 Záruční list
Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 
1. trvání záruky: 2 roky 
2. poskytování záruky:  

a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných
dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při 
výrobě 
b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo 

dokladu o zaplacení 
c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se 

prodlužuje 
3.     záruka se nevztahuje   

a) na mechanické poškození 
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

4. záruka zaniká: 
             - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti 

      - při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším 
servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní 
chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení 
potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale 
vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto 
přístroje nebo v servisním středisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz  
tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550 

Model : DO-419BL                              
*Jméno kupujícího  (není nutno vyplňovat) 

 
*Adresa + telefon  (není nutno vyplňovat) 

Název a adresa prodejce : 

Datum prodeje :  Razítko a podpis prodávajícího :

.........................                                                               ….............................................      

Každá zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat telefonní číslo !!!

MIXÉR
DOMO 

MODEL 486BL

Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce ani prodejce není odpovědný za 
poškození ani poranění vzniklé nedodržením těchto pokynů popsaných v tomto manuálu.
Všechny případné opravy a úpravy musí být řešeny pouze odborným servisem. 
Nikdy neponořujte přístroj ani přívodní kabel do žádné tekutiny. 
Děti se nesmí dotýkat přívodního kabelu ani el. součástek.
Přívodní kabel nenechávejte ležet přes ostré hrany ani na teplých a horkých površích.
Před použitím sundejte/odlepte veškeré ochranné folie a reklamní polepky.
Pokud je přístroj spuštěný, buďte opatrní a držte ruce mimo nebezpečná místa.
Nezapínejte přístroj bez naplněné mixovací nádoby.
Ujistěte se, že v nádobě není překročen maximální objem. Suroviny musí být pod ukazatelem
maximálního objemu.
Přístroj nestavte do blízkosti tepelných zdrojů (radiátory atd...).
Okolo přístroje musí být dostatek volného prostoru, kvůli dostatečné ventilaci.
Přístroj spouštějte vždy jen s uzavřeným horním víkem, zabráníte tím nebezpečí poranění a 
vycáknutí nečistot. 
Pokud chcete měnit nebo odendavat nějaké součásti, vždy vypojte přístroj z elektrické sítě. 
Buďte velmi opatrní při výměně, čistění, nebo údržbě nádoby. Břity nožů jsou velmi ostré a 
nebezpečné.
Zvýšené opatrnosti dbejte, pokud jsou v blízkosti přístroje děti.

Přístroj vždy stavte na stabilní, rovné a suché místo.

Dejte pozor, abyste nepřišli do kontaktu s pohyblivými částmi.

Nikdy nenechávejte spuštěný mixer bez dozoru.
Přístroj nesmí obsluhovat děti ani osoby se sníženou motorikou.
V případě přehřátí se přístroj automaticky vypne. Je potřeba ho optraně vypojit z el. sítě a 
nechat důkladně vychladnout, přibližně po 45 vteřinách tepelná pojistka vychladne a přístroj 
by měl fungovat opět normálně. 
Přístroj vypojujte pokaždé když jej přestanete používat, nebo se jej chystáte rozebrat. 

Součásti přístroje
1 Odměrka
2 Víko
3 Mixovací nádoba
4 Motorová část
5 Ovládací prvek
6 Protiskluzové nožky



Ovládací prvek:
1. Automatický program na „smoothie“ nápoje
2. Automatický program na mixování zeleniny
3. Automatický program na polévky
4. Vypnutí OFF
5. Funce pulsování (ON/OFF)
6. Světelná kontrolka (vypnutý = červený / zapnutý = modrý)
7. Světelná kontrolka el. napětí
8. Plynulé nastavení otáček.

Použití
5 Zapojte přístroj do el. sítě a mixovací nádobu umistěte na motorovou část.
6 Všechny zvolené ingredience vložte do nádoby.
Pozor: Objem surovin nesmí přesahovat přes měrku maximálního množství.
7 Ujistěte se, že jste nádobu vložili na motorovou část správně.
8 Malou odměrku zacvakněte do víka. Dva malé výstupky odměrky musí zapadnou 
do výřezů, poté pootočte po směru hodinových ručiček.
Pozor: Nikdy nespouštějte mixer bez víka.
9 Vyberte správný program, zvolte rychlost a nebo jen mixujte pomocí pulzování.
10 Po skončení mixování vypněte přístroj do polohy OFF a opatrně vytáhněte přívodní 
kabel z el. sítě. 

Pohotovostní režim a úsporný režim 
• Zapojte přístroj do el. sítě a na motorovou část usaďte nádobu. Kontrolka el. napětí 

bude svítit. Kruhová kontrolka v obvodu ovladače bude svítit červeně – to znamená,
že přístroj je v pohotovostním režimu. 

• Pokud přístroj nebude používán minimálně po dobu 3 min., tak svítící kruhová 
kontrolka zhasne a zůstane svítit pouze menší kontrolka el. napětí. Přístroj je v 
úsporném režimu. 

• Po zmáčnutí pulzního spínače ON/OFF se uvede přístroj opět do pohotovostního 
režimu a bude připraven k mixování.

     Reklamace :     (vyplní zákazník nebo obchod)

Popis vady 1. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 2. reklamace//Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 3. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Záznamy servisu :

1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 

2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 

3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 

Reklamační protokol si můžete „stáhnout“ na našich stránkách 
www.domo-elektro.cz

Bez úplného vyplnění  všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši 
reklamaci včas vyřídit.



ON/OFF ovladač
• Tímto knoflíkem si pomocí otáčení volíte výběr programů nebo rychlosti otáček
• Chceteli spustit určitý program, nejdříve ho vyberte otočením knoflíku a  poté 

zmáčkněte středovou část ON/OFF
• Kruhová kontrolka podél ovladače bude svítit modře.
• Kdykoli bude potřeba vypnout program/mixování, jednoduše zmáčkněte středovou 

část ON/OFF a proces se zastaví

Pulzní spínač
• Tento spínač slouží pro manuální zapnutí pulzního mixování. Ideální pro siln, 

efektivní, ale krátké mixování. 
• Pro použití pulzního mixování je potřeba mít otočný spínač v poloze OFF. Při 

každém stisku středové části /PULSE se mixér rozeběhne na maximální výkon a 
kruhová kontrolka bude svítit modře. Ihned po uvolnění se mixér přepne opět do 
pohotovostního režimu. 

Nastavení rychlosti otáček
Možnost plynulého nastavení otáček v 10 rychlostních stupních.

• Pokud je mixér v pohotovostním režimu, stačí jen otáčet ovladač ve směru hodinový
ručiček

• Mixér začně pracovat ve zvolených otáčkách. Čím více otáčíte po směru 
hodinových ručiček, tím vyšší bude rychlost mixování. 

• Při mixování bude svítit kruhová kontrolka modře. 
• Pokud mixujete nepřerušeně dlouho, mixer se automaticky po 10 min vypne. Tato 

ochrana slouží k minimalizaci rizika přehřátí, nebo zapomenutí spuštěného přístroje.

Programy:

Polévka
Tento program Vám umožní mixovat studené ingredience a zároveň je zahřávat. Třením 
lopatek vzniká teplo, a proto je možné mixované suroviny ohřát až na 40 °C.

Jak program pracuje:

• Z počátku se mixer zapne na rychlost 7 po dobu 7 vteřin

• Po 3 vteřinách se rychlost zvýší na maximum 

• Maximální rychlost zůstane navolená až do konce programu

• Doba trvání celého programu je 8 minut

• Pozor: Při používání tohoto programu je možné, že nádoba lehce změní barvu.



Mixování zeleniny/ovoce
Tento program Vám umožní jemně rozmixovat ovoce i zeleninu

Jak program pracuje:
• Maximální výkon po dobu 30 s.
• Zastavení na 2 s.
• Rychlost 6 po dobu 10 s.
• Zastavení na 2 s.
• Maximální výkon po dobu 60 s.
• Zastavení na 2 s.
• Doba trvání celého programu: 1min a 56 sekund

Smoothie program
Tento program Vám automaticky připraví výborné smoothie nápoje.

Jak program pracuje:
• Pomalé rozeběhnutí a plynulé zrychlování otáček až do maxima. 
• Maximální rychlost po dobu 8 s.
• Zastavení na 2 s. 
• Opakování všech 3 prvních bodů.
• Doba trvání celého programu 30 s.

Pro použití jakkéhokoli programu je potřeba, aby mixér byl před tím v pohotovostním 
režimu. 
Poté vyberte jeden z výše zmíněných programů (otočením ovladače).
Následně zmáčkněte (potvrďte) středovou část ON/OFF.
Jestliže chcete zvolený program ukončit dříve, stačí opět zmáčknout středovou část ON/OFF.
Po ukončení programu se mixér automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Opatrně vyjměte přívodní kabel z el. sítě.

2. Motorovou část můžete očistit jemným navlhčeným hadříkem. Odolnější skvrny 
očistěte čistícím prostředkem bez hrubých částeček (neabrazivním). Pokud se na 
motorovou část dostaly nějaké tekutiny, odpojte přístroj od elektrické sítě a očistěte 
ji vlhkým hadříkem. Po očištění nechte dostatečně oschnout.

3. Pro lepší manipulaci si před tím odendejte mixovací nádobu a odměrku.

4. Nádobu je možné čistit pomocí nalití teplé vody s mycím prostředkem a na několik 
sekund pulzně promixovat. Vodu poté vylijte.

5. Doporučujeme mokrou nádobu postavit mimo mixér a počkat až důkladně oschne. 
Předejde se vzniku ošklivých skvrn na motorové části,

Mixér čistěte vždy ihned po použití. Nedovolte, aby v mixéru, nebo na něm zaschly 
zbytky potravin. Šly by pak obtížně vyčistit.

Poznámky k používání:

1) Nikdy nepoužívejte přístroj při níže vypsaných situacích

• Pokud mixovací nádoba pevně nestojí na motorové části

• Pokud otočný ovladač je navolen na některou z rychlostí, aniž by nádoba nebyla 
usazena

• Pokud jste nádobu sejmuli dříve, než skončilo mixování. V takovémto případě je 
potřeba nejdříve motor vypnout do polohy OFF a poté teprve správně nasadit 
nádobu.

2) Pokud se motor otáčí zvláště pomalu, hustota surovin uvnitř nádoby je příliš hustá a není 
uvnitř nádoby dostatek tekutiny, v tom případě se motor zahřívá neobvykle rychle. Teplotní 
pojistka může celý přístroj vypnout. Červená LED kontrolka bude blikat. 

Pokud se výše popsaná situace stane, je potřeba opatrně odpojit z el. sítě a nechat důkladně 
vychladnout (cca 45 min). Potom můžete mixér opět normálně používat.

3) Pokud mixujete horké suroviny (polévku, omáčku atd), tak doporučujeme začít mixovat 
na pomalé otáčky a pozvolna je zvyšovat. Můžete také použít pulzní mixování.

4) Vždy začínejte tekutinou nebo měkkými surovinami, dříve než přidáte led nebo jiné tvrdé 
ingredience.

5) Po skončení mixování počkejte až se čepele zcela zastaví a až poté může odendat 
mixovací nádobu od motoru. Jestliže tento postup nedodržíte, hrozí nebezpečí poškození 
přístroje.

6) Jestliže cítíte nádech kouře, nebo se něco pálí, ihned mixér vypněte. Je možné, že nějaké 
těsnění bylo špatně upevněno.

7) Pokud mixujete pevné či tvrdé suroviny, doporučujeme začínat na nízké otáčky a plynule 
je zvyšovat. Jestliže se objem v nádobě nehýbe (netočí), tak vypojte mixér z el. sítě a pomocí
stěrky (špachtle) setřete suroviny ze stěn. Potom nádobu důkladně zvřete, mixér zapojte a 
zkuste mixovat znovu. 

8) Nepoužívejte mixer déle než 10 min bez přerušení.

Informace o recyklaci odpadu

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

                           


