Návod na použití
Příslušenství k mixérům Ascent – mixovací nádoba, víko, díl s noži (nožová jednotka), těsnění

SYMBOLY
Varování a upozornění
NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Nestrkejte do nádoby ruce ani kuchyňské
náčiní.
NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 225 ml k ohřívání
přísad ani k mixování horkých tekutin.
Při delším použití se díly zahřívají. NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní
jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.
Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, NEPOUŽIVEJTE menší nádoby
(včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.

VAROVÁNÍ
Předcházejte zraněním. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.
Udržujte ruce a náčiní mimo mixovací nádoby během mixování. NEVKLÁDEJTE
ruce nebo náčiní do blízkosti nožů, pokud se stále točí.
Čepele se budou otáčet, dokud nedojde k úplnému zastavení na konci mixovacího
cyklu. Nechejte nože úplně zastavit před manipulací se
základnou a nožovou jednotkou.
Pevně utáhněte díl s noži na mixovací nádobu PŘED
mixováním.
Pokud se během mixování uvolní nádoba z nožové jednotky,
vypněte přístroj a počkejte než se motor a čepele úplně
zastaví před tím, než se pokusíte vyjmout nádobu a nožovou
jednotku ze základny mixéru.

VAROVÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 225 ml
k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin. Ohřáté přísady a tekutiny
mohou vytvořit vnitřní tlak, který může zapříčinit prasknutí nádoby a způsobit
zranění.
Při mixování v menší nádobě NEPOUŽÍVEJTE mixér nepřetržitě po dobu delší
než 75 vteřin.
Bude-li nádoba na dotek teplá nebo začne-li z ní ucházet pára, přestaňte okamžitě
mixovat a mixér vypněte nebo vypojte ze zásuvky. Před odstraněním dílu s noži
nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu.
Při delším použití se díly zahřívají.
NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s
noži.
Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, NEPOUŽIVEJTE menší nádoby (včetně dílu
s noži či víka) v mikrovlnné troubě.

MIXOVÁNÍ
1. Naplňte vaši nádobu na mixování. V nádobě o objemu 0,6 l nebo
225 ml nikdy nemixujte horké tekutiny.
2. Na spodní závit dílu s noži nasaďte těsnění. Těsnění by mělo okolo
závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat.
3. Díl s noži nasaďte na menší nebo větší mixovací nádobu ve směru
hodinových ručiček. Díl s noži nasazený na menší nebo větší mixovací
nádobě PŘED mixováním pevně utáhněte.
4. Díl s noži spolu se zvolenou mixovací nádobou nasaďte na základnu
mixéru.
(⁕) Jestliže základna mixéru nerozpozná mixovací nádobu, utáhněte díl s
noži ještě více na mixovací nádobu. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte vašeho prodejce.
5. Mixujte podle návodu ve vašem receptu.
6. Jestliže směs přestane cirkulovat, stiskněte tlačítko On/Off pro zastavení motoru. Počkejte, až se nože přestanou
točit. Díl s noži spolu s mixovací nádobou vyjměte ze základny mixéru. Nádobu překlopte. Odejměte díl s noži z
mixovací nádoby. Suroviny uvnitř nádoby promíchejte, v případě potřeby přidejte tekutiny. Znovu připojte nádobu na
díl s noži, nasaďte na základnu mixéru a pokračujte v mixování.
7. Po dokončení mixování vždy počkejte, až se nože přestanou točit. Až poté můžete bezpečně odejmout část s noži
spolu s mixovací nádobou.
8. Pokud je to nezbytné, pro vyjmutí surovin jako je salsa, džem, burákové máslo apod. zpod mixovacích nožů,
můžete použít špachtli nebo škrabku na nože Vitamix. Vždy ale nejdříve počkejte, až se nože dotočí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Myčka na nádobí:
Mixovací nádoba, víko, díl s noži a těsnění lze mýt v myčce nádobí nebo můžou být dezinfikovány uvedenými
postupy níže.
Čištění na místě:
1. Naplňte nádobu z poloviny vodou a přidejte několik kapek tekutého prostředku na mytí nádobí. NEMIXUJTE
HORKOU VODU.
2. Na spodní závit dílu s noži nasaďte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat.
Našroubujte na nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna.
3. Nasaďte nádobu s dílem s noži na základnu přístroje.
4. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
5. Nechte přistroj pracovat 30 až 60 vteřin.
6. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
7. Pomalu odšroubujte díl s noži z nádoby.
8. Opláchněte a vysušte všechny díly.
Dezinfekce:
1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.
2. Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1/2 lžičky tekutého bělidla.
NEMIXUJTE HORKOU VODU.
3. Na spodní závit dílu s noži nasaďte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu
pohodlně a rovnoměrně
dosedat. Našroubujte na nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak,
aby byla upevněna.
4. Nasaďte nádobu s dílem s noži na základnu přístroje.
5. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
6. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.
7. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte
tlačítko spustit/zastavit.
8. Nechte směs ustát v nádobě dalších 1,5 minuty.
9. Pomalu odšroubujte díl s noži z nádoby.
10. Směs s bělidlem vylijte. Nechte nádobu uschnout na vzduchu.
11. Po dezinfekci neoplachujte.

ZÁRUKA
ZÁRUKA 3 ROKY NA SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ MIXOVACÍ NÁDOBY A DÍLY
1. CO ZÁRUKA POKRÝVÁ
Společnost Vitamix zaručuje, že mixovací nádoby, víčka, díl s noži a těsnění (souhrnně označovány jako
komponenty), které jsou zakoupeny samostatně od základny motoru, nebudou mít žádné vady materiálu nebo
zpracování a budou odolávat opotřebení z běžného používání v domácnosti po dobu 3 let od zakoupení. Společnost
Vitamix během 30 dnů od data přijetí vráceného produktu bezplatně opraví vadnou mixovací nádobu nebo její
komponenty. Jestliže podle uvážení společnosti Vitamix nelze vadnou mixovací nádobu nebo její součást opravit,
společnost Vitamix si vybere, zda (A) bezplatně vymění mixovací nádobu nebo její součást nebo (B) vrátí majiteli
peníze v hodnotě plné nákupní ceny, pokud společnost Vitamix neobdrží předchozí písemné oznámení majitele, co by
sám upřednostnil.
2. CO ZARUKA NEPOKRÝVÁ
Tato záruka se vztahuje pouze na používání produktů v běžném domácím prostředí. Tato záruka nepokrývá
kosmetické změny, které nemají vliv na výkon, např. změny barvy nebo důsledky používání abrazivních materiálů,
čisticích prostředků nebo potravinové usazeniny. Tato záruka je platná jen v případě, že je mixovací nádoba a její
komponenty používány v souladu s pokyny, varováními a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu k
obsluze.
Zpracování některých bylin a koření v nádobách způsobuje kosmetické vady těchto nádob a může vést k
předčasnému opotřebování čepelí. Stopy písku, hrubých drtí a drsných bylin také způsobí předčasné
opotřebování nožů. Byliny mohou obsahovat nestálé oleje, které způsobí, že se oleje udrží v nádobě a vedou k
trvalé změně barvy. Za těchto okolností se záruka společnosti Vitamix nevztahuje na nádoby a čepele.
Společnost Vitamix neponese žádnou zodpovědnost za náklady spojené s jakýmikoli neoprávněnými záručními
opravami.
OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ ČÁSTKY, ZA KTEROU BYL PRODUKT ZAKOUPEN,
PŘEDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ PRÁVA KUPUJÍCÍHO A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI
VITAMIX V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC ANI ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI
VITAMIX NEMÁ OPRÁVNĚNÍ K JAKÝMKOLI DALŠÍM ZÁRUKÁM NEBO JAKÝMKOLI ÚPRAVÁM
TÉTO ZÁRUKY, KTERÉ BY MOHLY BÝT ZÁVAZNÉ PRO SPOLEČNOST VITAMIX. V SOULADU S
TÍM BY KUPUJÍCÍ NEMĚL SPOLÉHAT NA ŽÁDNÁ DODATEČNÁ PROHLÁŠENÍ UČINĚNÁ
JAKÝMKOLI ZAMĚSTNANCEM NEBO ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI VITAMIX. SPOLEČNOST
VITAMIX NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NÁHRADY ŠKODY,
ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK,
ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ
MIMO JINÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO VÝNOSU.
Některé státy nepovolují omezení záruk. V takových státech se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Mimo území
USA a Kanady mohou vstoupit v platnost jiné záruky.
3. CO ZNEPLATNÍ TUTO ZÁRUKU
Neplatnost záruky způsobí zneužití, nesprávné či nedbalé použití či úpravy mixovací nádoby nebo komponentů nebo
základny přístroje, vystavení produktů abnormálním nebo extrémním podmínkám či nedodržení provozních pokynů
uvedených v tomto návodu.
Záruka pozbývá platnosti také tehdy, pokud opravy přístroje, mixovacích nádob nebo komponentů provádí někdo jiný
než společnost Vitamix či poskytovatel servisních služeb oprávněný společností Vitamix, nebo když je jakákoli
součást podléhající této záruce používána v kombinaci se základní jednotkou či nádobou, která není výslovně
povolena společností Vitamix.
4. JAK V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY ZÍSKAT POVOLENÍ K NAVRÁCENÍ
V případě, že mixovací nádoby nebo komponenty potřebují servis nebo opravu, zavolejte na telefonní číslo
zákaznického servisu Vitamix +1 800 848 2649. U všech produktů, které nebyly registrovány u společnosti Vitamix,
budete požádáni o poskytnutí data nákupu a dokladu o tomto nákupu.
Pokud do 48 hodin od dodání neoznámíte jakýkoli problém včetně poškození při přepravě, bude to považováno za
vaše akceptování produktu „jak stojí a leží“.

Výrobce:

Prodej a servis ČR:

Spojené státy americké
Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
+1 800 848 2649
service@vitamix.com

Traminal s.r.o.
Březolupy 75
68713 Březolupy
tel.: 800 350 350
email: info@atranet.cz

