
Návod na použitie

Power

Blender

 



Nikdy neprekračujte značku Max. 1,8 L.
Mixér nikdy nepoužívajte, ak veko nie je správne zaistené alebo ak je veko utesnené

Nikdy nedávajte prsty ani nič iné okrem pribalenej špachtle do mixéra, keď je v
prevádzke.
Ak sa čepele zaseknú, pred vybraním ingrediencií vždy najskôr mixér odpojte z
elektrickej siete.
Vždy mixér odpojte zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, pred montážou,
demontážou alebo čistením.
Pri vyprázdňovaní džbánu alebo čistení prístroja, buďte vždy opatrní pri manipulácii s
veľmi ostrými čepeľami.
Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny, aby ste predišli riziku úrazu
elektrickým prúdom.
Spotrebič nikdy neumiestňujte na plynový horák, vykurovacie teleso alebo do jeho
blízkosti.
Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti.
Nikdy nepoužívajte spotrebič v exteriéry.
Toto zariadenie nesmú používať deti a nesmú sa s ním hrať. Čistenie a údržbu tiež
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Uchovávajte tento prístroj a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.
Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí za
predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní
prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám.
Nasledujúce spôsoby používania zariadenia nespadajú pod garanciu: v kuchyniach
podnikov, v kanceláriách a podobných pracovných miestach, na farmách, v moteli,
hoteloch a pod.

VAROVANIE: bezpečnostné pokyny sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.
Kvôli vlastnej bezpečnosti si ich pozorne prečítajte pred prvým použitím.

a čepele nie sú správne namontované.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
/ POKYNY



 Nikdy nespracovávajte horúce prísady (tuhé alebo kvapalné) v BlendCup-e alebo v
mlynčeku, pretože spracovávanie horúcich jedál v uzavretej nádobe môže viesť k
zvýšeniu tlaku v nádobe, z dôvodu čoho tlak môže odpáliť paru alebo horúcu
kvapalinu.
Spracovávanie horúcich jedál v džbáne s objemom 1,8 l: miešanie horúcich surovín
pri vysokej rýchlosti môže viesť k zvýšeniu tlaku a vytlačeniu pary alebo kvapaliny.
Pri nalievaní horúcej tekutiny vždy buďte opatrní, aby ste predišli obareniu. 
Nikdy do prístroja nedávajte prísady teplejšie ako 60 ° C. Vždy sa uistite, či je veko
správne nasadené, ale horná odmerka na veku musí byť umiestnená iba voľne, aby
mohla unikať para. Program polievky vždy používajte pri nízkych otáčkach a
postupne ich zvyšujte. Nikdy nepoužívajte pulzné tlačidlo.

Váš spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke s originálnym napájacím
kábelom.
Skontrolujte, či napätie uvedené na jeho identifikačnom štítku zodpovedá napätiu v
sieti.
Nenechajte nikdy visieť napájací kábel cez okraj pracovnej dosky alebo pultu a
uistite sa, že neprichádza do styku s horúcimi povrchmi.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným
zástupcom schváleným spoločnosťou Magimix alebo podobným spôsobom
kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo všetkým rizikám.
Použitie dielov, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané spoločnosťou Magimix,
môže viesť k zraneniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

RIZIKO POPÁLENIA

HLAVNÉ PRIPOJENIE

POPREDAJNÉ SLUŽBY

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI
STAROSTLIVO UCHOVAJTE PRE PRÍPAD

POTREBY

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
/ POKYNY



POPIS

70 ml odmerka

Vodotesné veko

Stierka na bezpečné
premiešanie

Sklenený džbán
(max. 1,8 l)

Vodotesné tesnenie

Čepele

Držiak čepele

Motorová jednotka

Pred prvým použitím starostlivo umyte všetky diely (okrem motorovej jednotky).



PRÍSLUŠENSTVÁ

**Iba na prípravky za studena

Mlynček **
Nástavec  ideálny na mletie korenín, parmezánu,
orechov, kávy a na mletie menšieho množstva
surovín.

Mlynček má sklenenú nádobu a špeciálnu čepeľ,
ideálnu na spracovávanie suchých ingrediencií.

BlendCups **
Kompaktné miešacie kanvice (400 a
700 ml) na zmiešanie malých množstiev a /
alebo nosenie domácich nápojov so sebou.

Sú kompatibilné s čepeľou džbánu 1,8 l.

Lis na citrusy
Tento nástavec sa pripája na veko mixéra, aby
ste si mohli ľahko pripraviť citrusové
džúsy, prípadne ich pridať priamo do svojich
prípravkov.

Blender Kit **

Prémiová krabička obsahujúca:
2 ks BlendCups (400 ml a 700 ml. Jedna kanvica
má vodotesné veko a druhá má pohodlnú
rukoväť) a 1 ks mlynčeka s nastaviteľným
vekom na sypanie.

*V závislosti od modelu / príslušenstvá sa predávajú samostatne
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    OVLÁDACÍ PANEL

Zastavte
 prístroj

Pomaly

5 automatizovaných programov Manuálne ovládanie

0
. . . . . ...

34
... ...

Rýchlo
OFF: spotrebič je vypnutý

Svieti: Váš prístroj je zapnutý

Džbán chýba alebo je nesprávne    
umiestnený
 Preťaženie motora: prepnite na 0,

Blikajúce svetlo

       buď pridajte trochu tekutiny alebo       
znížte spracovávané množstvo, potom
reštartujte.

Zapnutie spotrebiča: najskôr zvoľte rýchlosť alebo program a potom stlačte AUTO.
Manuálny režim: vždy začnite s nižšou rýchlosťou a postupne ju zvyšujte.
Nech nikdy nebeží motor neptretržite dlhšie ako 60 sekúnd.
PULSE: maximálna rýchlosť, ktorá vám poskytne ešte hladšiu textúru.

Spustite 
prístroj

Maximálna
rýchlosť



Dĺžky cyklov boli stanovené na základe maximálnej kapacity mixéra (viď. s 7.).
Zvolený program môžete ukončiť pred koncom cyklu v prípade spracovávania menšieho
množstva alebo ak chcete dosiahnuť hrubšiu textúru.

Čistenie
Program automatického
oplachovania

Drvené sklo
Na drvenie ľadu

 PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

5 prednastavených programov cyklov a rýchlostí, aby ste vždy zaistili najlepší výsledok.
Pretože tieto programy sú určené na použitie s džbánom 1,8 l, prečítajte si prosím pokyny,
ako ich prispôsobiť ostatným príslušenstvám

Nápoje
Na miešanie mliečnych šejkov,
smoothie a koktejlov

Polievky
Na prípravu krémových
polievok a krémov (teplé alebo
studené)

Mrazené dezerty
Na prípravu okamžitých
dezertov (pomocou
mrazeného ovocia) a pyré z
tuhých prísad.

1.8l džbán BlendCup Mlynček



KAPACITA MIXÉRA

Ak chcete svoj prístroj využiť čo najlepšie, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:
 

1.8l džbán BlendCup Mlynček

 
Sušená strúhanka 3 sušienky na raňajky (30 g)

Sp 4, 14 s

 
Ovocný kompót 500 g chladeného vareného ovocia

Sp 1, potom Sp 3 + špachtľa
200 g chladeného vareného ovocia

Sp 1, potom Sp 3

Mrazený dezert 300g mrazeného ovocia
(2cm kocky)

Zákusky + stierka

Mleté korenie

 
100 g

Sp 4, 20 s

Kávové zrná 80 g
Sp 4, 40 s

Drvený ľad 300 g
(cca 15-20 kociek ľadu)

Mliečne koktejly,
smoothie

1,6 l Smoothie 0,4 l alebo
 0,7 l smoothie

Vlašské orechy, mandle
100g

Sp 3, 20 s

Cibuľa
200g Sp 1 30 s

+ spatula
100g Sp 1 

30 s
 

Parmesan 80 g
(2cm kocky) Sp 4, 50 s

Palacinkové cesto 1 l Sp 3, 10 s
+ Sp 4, 20 s

Zeleninové pyré 200g chladená varená
zelenina Sp 1, 50 s

200g chladená varená
zelenina Sp 1, 50 s

Surové mäso 200 g (2 cm kocky)
Sp 4 10 s

Teplá polievka 1,6 l polievky

Práškový cukor
 

200g krupicového cukru
Sp4 + impulz, 60 s



 POMOCOU MIXÉRA
Mixér nie je navrhnutý na miesenie cesta alebo zemiakovú kašu. Bez ohľadu na prílohu alebo
receptúru, sa mixér nesmie používať nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd.

1 Zostavenie základne

2

1

2

Umiestnite tesnenie
na okraj zostavy

čepele. Presvedčte
sa, či je úplne ploché.

Namontujte zostavu
čepele na spodok

džbánu.

A pevne dotiahnite

Zostavenie džbánu

Umiestnite džbán zvislo na 
motorovú jednotku.

 
Pridajte prísady

(max. 1,8 l).

Zatlačte veko pevne
nadol. Voľne

umiestnite odmerku
na stred veka.

3

Vyberte rýchlosť alebo
program. Stlačte AUTO.

V prípade potreby použite
stierku na pomoc s miešaním.

Počkajte, kým sa čepele
 úplne zastavia, až potom

odoberte veko.

Blender



                                                           
DOBRÉ RADY

Ľad / mrazené alebo lepkavé prísady,
ako je med, banán a avokádo.

Čerstvé ovocie a zelenina okrem
banánu a avokáda.

Listy, bylinky ako špenát a
iné čerstvé bylinky.

Tvrdé alebo suché prísady, ako napr.
obilniny, orechy a mrkva.

Kvapaliny, ako voda, mlieko a ovocné
šťavy.

Pre najlepší možný výsledok:
• Potraviny nakrájajte na kúsky s rozmermi približne 2cm.
• Bylinky alebo listy pred pridaním nahrubo natrhajte.
• Prísady pridávajte vždy v poradí uvedenom v recepte.
• Pri spracovaní hustých zmesí vždy začnite s nízkou rýchlosťou, inak jedlo sa prilepí na boky a
nepríde do styku s čepeľami. Ak treba, pridajte trochu tekutiny a použite stierku.
• Ak chcete pridať prísady, odstráňte odmerný uzáver alebo zastavte stroj a odstráňte veko.
• Mixér nikdy nespúšťajte, ak je džbán prázdny. Na spracovanie suchých surovín napr. ako sú
orechy a korenie, odporúčame použiť nadstavec mlynček, ktorý má špeciálne navrhnuté čepele
na suché suroviny.

Nikdy neplňte nad značku MAX. Nikdy nepridávajte pevné alebo tekuté
prísady, ak majú teplotu vyššiu ako 60 ° C.



                               
DOBRÉ RADY

Horúce polievky: počkajte, kým prísady vychladnú na 60 ° C. Uistite sa, že merací
uzáver je iba voľne položený na veku, aby mohla uniknúť para. Buď použite program
SOUP alebo začnite nízkou rýchlosťou a postupne ju zvyšujte. Nikdy nepoužívajte
tlačidlo PULSE.

Drvený ľad: funkcia ICE redukuje kocky ľadu na veľmi jemný snehový prášok. Ak
chcete hrubšie rozdrvený ľad, vložte malé množstvo kociek ľadu (100 / 150g max.) do
džbánu a použite tlačidlo PULSE.

Ak chcete vložiť ingrediencie do zmesi bez toho, aby ste ich nasekali (napr.
Čokoládové lupienky do koláčovej zmesi), pridajte ich na koniec a mixérom ich
spracujte ďalších 5-10 sekúnd pri nízkej rýchlosti (0,5).

Používanie mrazeného ovocia: niekedy je zmrazené ovocie príliš stmelené a ucelené.
Pred vložením do mixéra ho treba rozlomiť na kocky s rozmermi zhruba 2 cm, aby
nedošlo k poškodeniu mixéra.

Ak chcete zhrudkovatenú omáčku zachrániť, miešajte ju 15 sekúnd pri rýchlosti 3.

Otočte voličom do polohy 0 a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Pred reštartovaním mixéra počkajte asi 30 minút.
Znížte množstvo prísad v džbáne a / alebo pridajte trochu tekutiny.

Tipy

Bezpečné automatické preťaženie

Váš prístroj je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý v prípade preťaženia alebo
príliš dlhého neprerušovaného chodu vypne motor. Potom začne blikať kontrolka.



Z Á R U Č N Ý  L I S T

 Magimix Power Blender
Výrobca: Magimix S.A.S. Francúzsko

Dovozca a distribútor: Ego*line s.r.o.

 

Záručná doba na výrobok je 36 mesiacov od dátumu predaja.
Záručná doba na motor je 30 rokov od dátumu predaja.

 
 

Dátum, pečiatka a podpis predajcu:

V prípade reklamácie pošlite prístroj na adresu dovozcu, resp. servisného strediska.
Priložte kompletne vyplnený záručný list, faktúru a pokladničný doklad. 

Adresa servisného strediska pre Slovensko:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
mobil: 0915 394 861
e-mail: info@egoline.sk
www.egoline.sk



Z Á R U Ć N Ý  L I S T

POUČENIE:

Prístroj zasielajte do opravy na adresu servisného strediska. Pokiaľ dodržíte
záručné podmienky, bude prístroj opravený zadarmo do 30 dní. V
opačnom prípade bude oprava prevedená po obdržaní písomného súhlasu
spotrebiteľa na jeho náklady. Prístroj zasielajte do opravy vždy čistý,
kompletný, s vyplneným záručným listom alebo faktúrou, prípadne iným
dokladom o kúpe. 

Podmienka platnosti záruky:

Záruka zaniká v týchto prípadoch:
• pokiaľ s prístrojom nebude dodaný platný záručný list, popr.doklad o kúpe
• výrobok bol používaný v rozpore s návodom
• závada vznikla neoprávneným zásahom do prístroja
• poškodenie bolo spôsobené vonkajšími činiteľmi, popr. vniknutím cudzej
látky
• výrobok bol mechanicky poškodený, napr. vplyvom preťaženia alebo
nedodržania návodu k obsluhe
• ak pôjde o bežnú údržbu, bude sa účtovať za opravu podľa skutočných
nákladov vrátane poštovných poplatkov

Kontakty:
• telefón: 0915 394 861 (v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.) 
• e-mail: info@egoline.sk

Záznamy servisného strediska:


