
KLARSTEIN NUTRIROCKET, 700W,  

MULTIFUNKČNÍ MIXÉR / SMOOTHIEMAKER, desetidílné 

Návod k použití 
10028559  
10028560 



Vážený zákazníku,  

V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu.
Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento 
návod k použití a řídili se následujícími pokyny.

TECHNICKÁ DATA

Číslo produktu 10028559 
10028560 

Napájení 220-240 V 50/60 Hz

Výkon 700 W 

Hmotnost Základna 
Celkově 

1,85 kg 
3 kg 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Použití podle příkazů
• Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.
• Nikdy nepoužívejte toto zařízení na jiný účel, než je určeno.
• Nikdy nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.
• Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
• Toto zařízení smí být používáno pouze dospělými, vědomými si zodpovědnosti.
• Nikdy nenechte zařízení používat děti. Při používání v blízkosti dětí je přikázán pečlivý dozor.
• Nenechávejte zařízení během používání nehlídané. 

Připojení ke zdroji proudu
• Používaný má být jen dodávaný krátký síťový kabel, aby se snížilo nebezpečí zamotání nebo 

zakopnutí kvůli dlouhému kabelu. Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací kabel.
• Než zařízení zapnete, dbejte na to, aby se shodovalo napětí Vašeho zdroje napětí s údaji na 

štítku zařízení.
• Připojení na jiný zdroj proudu může vést ke škodám.
• Vaše ruce musí být suché, když jdete chytit zástrčku.
• Nikdy neponořujte do vody síťový kabel, síťovou zástrčku nebo motor, abyste ochránili před 

ranou elektrického proudu.
• Nikdy nenechte viset síťový kabel přes pult nebo hranu stolu.
• Používaný má být jen dodávaný krátký síťový kabel, aby se snížilo nebezpečí zamotání nebo 

zakopnutí kvůli dlouhému kabelu. Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací kabel.
• Vždy vyberte zástrčku ze sítě, když více zařízení nefunguje. Nepokoušejte se opravit zkažené 

zařízení.
• V případě, že je elektrický obvod přetížen jinými zařízeními, Vaše zařízení nemusí fungovat 

správně. Mělo by být potom provozovány v odděleném proudovém obvodu. 

Technická bezpečnost
• Pravidelně kontrolujte zařízení a síťový kabel. Pokud se vyskytují znaky poškození, odešlete 

zařízení zákaznické službě.
• S čepelemi zacházejte opatrně. Jsou velmi ostré. 



• Vždy vyberte zástrčku ze sítě, když zařízení nepoužíváte, i předtím, než oddělíte jednotlivé 
díly, a předtím, než ho čistíte.

• Vždy používejte stěrku, když oškrabávat vnitřní stěny. Dělejte tak, jen když zařízení není právě 
v provozu.

• Nikdy se nedotýkejte částí, které se hýbou.
• Nedávejte do mixovací nádoby ruky nebo předměty během používání zařízení, jinak může 

dojít k poranění těla nebo škodě na zařízení.
• Nepoužívejte zařízení déle než 30 sekund za sebou, aby se motor nepřehřál. Nechte zařízení 

jednu minutu odpočinout, dokud budete dále mixovat.
• Aby se zabránilo změnám zvláčňovadel na povrchu pultů a stolů a jiných kusů nábytku, 

používejte podstavce, které nejsou z plastu. V opačném případě by mohl povrch ztmavnout. 
Mohly by vzniknout natrvalo poškozená místa nebo fleky. 

Umístění 
• Zařízení by mělo být umístěno v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.
• Zařízení musí stát na stabilní, rovné ploše.
• Nikdy neumisťujte zařízení nebo nepokládejte síťový kabel na zdroje tepla. 

ROZSAH DODÁVKY

• 1 základna zařízení s motorem
• 1 plochá čepel z ušlechtilé oceli
• 1 křížová čepel z ušlechtilé oceli
• 1 vysoký pohár
• 2 malý pohár
• 2 mixovací nástavce 

POPIS ZAŘÍZENÍ

• Kleiner Becher = Malý pohár
• Gerätebasis = Základna zařízení
• 2 Griffe = 2 držadla 



• 2 Deckel zur Frischeversiegelung = 2 víko pro utěsnění čerstvosti
• Kreuzklinge = Křížová čepel
• Flachklinge = Plochá čepel
• Hoher Becher = Vysoký pohár 

Poznámka: Naší snahou zlepšovat produktový design jsou specifikace bez předchozího
oznámení podrobeny změnám.

Základna zařízení
Základna zařízení s motorem a protiskluzovými nožičkami.

Malý a vysoký pohár 
Malý a velký pohár můžete použít na mixování nebo s víkem pro udržení čerstvosti na skladování
rozmixovaných potravin. Sklenice můžete použít i v mikrovlnce pro vaření nebo napařování
menšího množství potravin, které podlijte vodou nebo vývarem. Silně stiskněte víko pro napařování
a vařte potravinu v páře, dokud není měkká. Nasaďte křížovou čepel a mixujte. Sklenice jsou vhodné do
myčky nádobí.

Křížová čepel a plochá čepel z ušlechtilé oceli
Křížová čepel je ideální na rozsekání, tření, mixování potravin jako cibule, sýr, maso a chladné
nápoje s ledem.
Plochá čepel je ideální na mletí pevných potravin jako kávová zrna a koření a pro vyšlehanou
šlehačky. 

Mixovací pohár, víko a uzávěr
Mixovací pohár je výborně vhodný pro přípravu polévek, mléčných koktejlů, cesta na pečení,
smoothie a koktejlů.
Víko má také uzávěr, který může být vybrán. To se velmi hodí při přípravě majonézy a salátových
dresinků. Toto příslušenství je vhodné do myčky nádobí.

Čtyři servírovací sklenice a čtyři individuální víka sklenic
Křížovou čepel upevněte na servírovací pohár a mixujte přímo v něm koktejly, smoothie a mléčné
koktejly. Kroužky lze přikrýt závit, aby se z něj dalo pít. Všechny tyto díly jsou vhodné do
myčky nádobí.

2 víka pro zachování čerstvosti nebo napařování
Jsou ideální pro zachování čerstvosti čerstvě pomletého koření nebo parmezánu. Mohou být použity i
ve spojení s sklenicemi pro napařování a vaření v mikrovlnné troubě.

POUŽITÍ

Před použitím
Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a postupujte přesně podle něj.
Než zařízení poprvé použijete, umyjte každý díl (kromě základny zařízení s motorem) v
horkém saponátovém roztoku. Opláchněte a důkladně osušte. Základnu zařízení otřete vlhkým
utěrkou nebo houbičkou, aby se odstranily zbytky z výroby. Použít smíte jen jemný čisticí prostředek.
Nepoužívejte silné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit lak.

Nože mixéru obsahují kovové ložiska a tablety do myčky nebo dlouhé namáčení ve vodě je poškozuje. Na 
základně čepelí je těsnící kroužek, který zaručuje vzduchotěsné uzavření po založení. Těsnící kroužek je stejně 
nutné oplachovat.



Pozor: Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Nikdy neponořujte základnu zařízení s motorem, síťový kabel a síťovou zástrčku do vody nebo jiné
tekutiny. To zabrání ráně elektrickým proudem.

Výběr vhodné čepele
Křížová čepel se používá k rozsekání cibule, česneku, mrkve, čerstvých bylinek, na mixování
smoothie, mléčných koktejlů, ovocných šťáv, na míchání těsta, strouhání čokolády, parmezánu, na
mixování polévek, omáček, jídel pro kojence, na rozemletí masa, paštiky.

Před mixováním
• Připravte si ovoce a zeleninu a vložte do nádoby na kostičky nakrájené potraviny (cca 2,5 cm 

velké).
• Jako obecná zásada platí, že nemusí být oloupané ovoce a zelenina, jejichž slupka se běžně 

konzumuje. Před použitím byste však měli potraviny umýt.
• Vždy odstraňte nepěkné části.
• Vyčistěte mrkev atd. pomocí kartáčku pro odstranění špíny.
• Odstraňte slupku ovocných druhů s hrubou slupkou (melouny, ananas).
• Odstraňte pecku třešní, broskví, nektarinek atd.
• Ovoce s malými semínky, například jablko, musí být vypeckované.
• Nakrájejte ovoce na malé kousky, které se snadno vejdou do otvoru na plnění ve víku. Nikdy 

nezkoušejte procpat velké kusy. Nekrájejte kousky na menší části, než je třeba.
• Listové bylinky a zelenina by měly být těsně svinuté. 

Použití malého a velkého poháru na mixování použití malého a velkého poháru na mixování
1. Vložte potravinu do poháru.
2. Nasaďte na pohár požadovanou čepel (plochá čepel nebo křížová čepel) a otočte čepel, dokud 
pevně dosedne.
3. Nasměrujte spoje zvoleného poháru na výřezy v základně zařízení.
4. Zatlačte pohár na základnu zařízení pro uvedení motoru do chodu.
5. Pro zastavení čepele pusťte pohár.
6. Pro trvalý provoz mixování držte pohár zatlačen dolů a otočte ho ve směru pohybu 
hodinových ručiček, dokud spoje zapadnou pod okraj základny zařízení.
7. Pro vypnutí otočte pohár proti směru pohybu hodinových ručiček a pusťte ho.

Tipy pro největší úspěch
• Pro dosažení nahrubo nasekaného vzezření potravin tlačte pohár na základnu zařízení v 

krátkých stiscích. To zabrání tomu, že se přísady stanou jemnými a kašovitého.
• Pro vytvoření paštiky nebo pyré podržte pohár déle stlačený na základně zařízení.
• Ovoce a zelenina by měly být predkrájané na 2,5 cm kousky, zejména pro rozsekání.
• Při sekání se mohou některé přísady kvůli své hutnosti těžko dostat z vrchu poháru dolů k 

čepeli. Pokud se toto stane, odstraňte pohár ze základny a zatřeste jím, aby se obsah 
rozmístil. Potom mixujte nanovo.

• Při drcení ledu použijte nejlépe vysoký pohár nebo servírovací pohár s křížovou čepelí. Vložte 
přísady pro Váš koktejl nebo smoothie, přidejte led a umixujte.

• Když mixujete polévku, nechte ji předtím dostatečně vychladnout. Polévky musí být případně 
mixované na etapy, protože maximální výška naplnění zařízení je 1000 ml.

• Vysoký a malý pohár mohou být použity pro napařování zeleniny v mikrovlnné troubě. 
Zeleninu podlijeme ve sklenici například trochou vody nebo vývaru a zašroubujte víko pro

• čerstvost / napařování. Potraviny napařujte v mikrovlnce, dokud nebudou měkké. Toto je 
vynikající metoda pro přípravu rychlé a chutné polévky na oběd. Jednoduše doplňte bylinky a 
sladkou smetanu a umixujte. 



Po použití 
1. Vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odeberte mixovací pohár ze základny přístroje.
3. Odstraňte víko tím, že ho otočíte proti směru pohybu hodinových ručiček.
4. Obsah vylijte. Umyjte mixovací pohár v teplém saponátovém roztoku.

POZOR: 
Nenaplňujte pohár nad značku maximálního naplnění (1000 ml). Nezkoušejte mixovat horké
potraviny, protože se tím víko může stát uvolněným. Oba díly víka musí držet pevně, zatímco mixér
zapnete. 

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí řezného poranění Čepele jsou velmi ostré. Zacházejte s nimi opatrně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Některé druhy zeleniny, jako například mrkev, mohou způsobit zabarvení plastu. Zabarvení se zmenší
okamžitým umytím po použití. Pro odstranění zabarvení použijte vhodný čistící prostředek (ne
mechanicky drhnoucí prostředek) pomocí jemné utěrky, opláchněte pohár a vysušte ho.
Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu nebo houby pro mechanické drhnutí, které zařízení poškozují
a způsobují škrábance. Odstraňte nástavce, omyjte díly v teplém saponátovém roztoku a zcela jejich
vysušte. 

Pro mytí základny zařízení s motorem ji otřete s jemnou, vlhkou utěrkou. Vysušte suchou
látkovou nebo papírovou utěrkou.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý kontejner na kolečkách), při 
likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2002/96 / EG. Tento produkt se nesmí vyhodit 
do domácího odpadu. Přístroj předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. 
Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i 
vyčerpatelné zdroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 Výrobce: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. 

Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:

2004/108/EG (EMV) 
2011/65/EU  (RoHS) 
2006/95/EG (LVD) 




