
DOMO

NÁVOD K POUŽITÍ

Smoothie osobní mixér

DO434BL / DO435BL / DO436BL / DO481BL



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K 
POUŽITÍ. VĚNUJTE TAKÉ POZORNOST BEZPEČNOSTNÍM UPOZORNĚNÍM 
UVEDENÝM NÍŽE.

• Před použitím přístroje si přečtěte všechny instrukce a uschovejte si tento manuál k
pozdějšímu nahlédnutí.

• Připojte přístroj do uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícím napětím, viz. 
Štítek na přístroji.

• Nikdy neponořujte přívodní kabel, zástrčku a motorovou část do vody, nebo jiných 
tekutin, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!

• Nenechte kabel viset přes ostré hrany stolu a nenechte jej dotýkat se horkých 
ploch.

• Nenechte běžet přístroj bez dozoru.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj pracuje v blízkosti dětí. U přístroje musí 

být vždy odpovědná osoba.
• Nože přístroje jsou ostré. Při manipulaci s nimi buďte opatrní.
• Nikdy nenasazujte nože na přístroj bez nasazené mixovací nádoby!
• Nikdy se nesnažte nějakými úpravami přístroje obejít systém zajišťující Vaši 

bezpečnou práci s přístrojem.
• Nepoužívejte přístroj pokud má porušený přívodní kabel, nebo přístroj vykazuje 

jakékoliv známky poškození (pádem na zem apod.). V tomto případě doručte 
přístroj do servisu k opravě.

• Vždy používejte mixér na rovné a stabilní podložce.
• Nepoužívejte mixér venku, nebo pro profesionální, či komerční účely. Tento přístroj 

je určen pouze pro použití v domácnostech.
• Mixér vždy odpojte od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte, nebo pokud chcete 

nandavat, či sundavat nože a příslušenství, nebo před čištěním.

ČÁSTI PŘÍSTROJE

                                                    Víčko s uzavíracím pítkem     

                                                                    Mixovací nádobka 600 ml

                                                             Nádobka 300 ml

                                                             Nože mixéru

                                                             Základna – motorová část



VLASTNOSTI PŘÍSTROJE
• Mixování ovoce, zeleniny, ledu atd. do nápojů.
• Tělo přístroje s velmi odolného barevného plastu.
• Nádoby z nezávadných bezbarvých plastů o velikosti 600 a 300 ml: 

znovupoužitelné, možnost mýt v myčce na nádobí, odolné a bez zápachu. Nádobky
neabsorbují žádné pachy, ani chutě potravin.

• Mixovací nože lze rychle vyměnit za víko s pítkem a nádobu si tak můžete vzít 
místo láhve s pitím.

• Nádobky jsou snadno přenosné a pasují do držáků pití v autech.
• Dobře těsnící a znovupoužitelný uzávěr pítka.
• Ovládání přístroje jedním tlačítkem.
• Protiskluzové nožičky.
• Systém zajišťující bezpečné spuštění přístroje.
• Ochrana proti přehřátí motoru.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Pozorn ě si pro čtěte všechny kroky uvedené níže.

Důležité:
1. Tvrdou zeleninu nařežte na menší kousky, ne větší než 1,8 až 2,5 cm.
2. Nepoužívejte mixér na hnětení těsta, přípravu kaše, mletí masa apod.
3. Mixér umí rozdrtit kostky ledu. Nicméně, před drcením ledu vždy doplňte nádobku 

dostatkem tekutiny.
4. Mixér má vestavěný systém ochrany. Mixovací nádobka musí být řádně nasazena 

na základnu, jinak nejde mixér spustit.
5. Nepřeplňujte mixovací nádobu. Pokud začne motor vynechávat, ihned přístroj 

vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte alespoň 10 minut vychladnout!
6. Přístroj čistěte podle instrukcí uvedených dále.

KROK 1: Naplňte nádobku požadovanými surovinami. Ujistěte se, že do nádoby nedáváte
více než po rysku 600 ml resp. 300 ml.



KROK 2: Opatrně chyťte víko s noži za spodek, nože směřují od Vás, a našroubujte na 
nádobku.

KROK 3: Umístěte základnu mixéru na rovnou a stabilní podložku a zapojte do elektrické 
sítě.

KROK 4: Otočte nádobku s noži dnem nahoru a srovnejte šipku na nádobě se šipkou na 
základně a zatlačte nádobku dovnitř. Nádobku zajistěte otočením po směru hodinových 
ručiček.



KROK 5: Stiskněte tlačítko pro začátek mixování. Indikátor zapnutí se rozsvítí. Při puštění 
tlačítka se mixování zastaví.

 

KROK 6:  Zastavte mixér až je vše rozmixované. Otočte nádobku proti směru hodinových 
ručiček a vyjměte nádobku ze základny.

KROK 7: Otočte nádobku dnem dolů, odejměte nože z nádobky a našroubujte víko s 
pítkem. Nyní můžete z nádobky pít jako z láhve.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozorn ění !!
Nože jsou velmi ostré! Čistěte je opatrně!

1. Před čištěním přístroje vyjměte přístroj ze zásuvky a rozeberte části.
2. Použijte houbičku k očištění zevnějšku mixéru a základny. Nikdy neponořujte 

základnu mixéru do vody a jiných kapalin.
3. Kromě základny, je možné veškeré části umýt ve vodě: nádoby na mixování a 

mixovací nástavec.
4. Pokud nebudete dlouho mixér používat, ukliďte jej na suché a vzdušné místo. 

Chraňte před vlhkostí.

   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 : DO434BL/DO435BL/DO436BL/DO481BL
                              
*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 !!!


