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Návod k obsluze a údržbě  

PONORNÝ MIXÉR PRAKTIK HM207  

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
Popis vnějších částí mixéru:  

A. Ovládání rychlosti  
B. Pohonná jednotka  
C. Ponorný mixér  
D. Nádoba na míchání 0,7 l  
E. Kryt misky  
F. Sekací nože  
G. Miska 0,5 l  
H. Objímka  
I. Šlehač  
J. Držák  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data:  

Typ:   HM207 
Napájecí napětí:  230 V AC, 50 Hz 
Příkon:   200 W 
Třída ochrany:  I 
 

Provozní podmínky:  

Mixér je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a 
kancelářské prostředí). Mixér nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. 
 
Obsluha: 
Před prvním použitím: 
• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.  
• Opatrně odstraňte obalový materiál.  
• Zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku spotřebiče.  
• Nástavec umyjte před prvním použitím v saponátovém roztoku.  
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Sestavení/rozebrání:  
Při nasazování nástavce ponorného mixéru do motorové části, nástavec nasaďte do otvoru tak, aby značka 
na ponorném mixéru souhlasila se značkou na motorové části. Potom otočte nástavcem o čtvrt otáčky ve 
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby ponorný mixér zaklapl (funkce č. 1 v obr. příloze). Při snímání 
pak otočte nástavcem o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček a mixér sejměte. Podobně 
postupujte i při montáži sekacího nástavce s mísou (body č. 2, 3 a 4 v obr. příloze) a šlehacího nástavce 
(body č. 5 a 6 v obr. příloze). Nástavce můžete odložit do praktického držáku (body č. 8 a 9 v obr. 
příloze). 

Používání:  
• Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů.  
• Dříve, než zasunete zástrčku do síťové zásuvky, přístroj pečlivě sestavte.  
• Po použití přístroj ihned odpojte dříve, než odšroubujete tyč mixéru.  
• Ponorný mixér lze používat jak v praktické nádobě na mixování/odměrkou, tak i v jiných nádobách. 
Jestliže při vaření chcete pokrm umixovat přímo v určitém hrnci, sejměte jej nejdříve ze sporáku, aby 
nedošlo k přehřátí mixovacího nástavce.  
• Abyste zabránili vystřikování, ponořte nejprve mixér do nádoby a teprve potom jej zapněte.  
• Vypínač tiskněte tak dlouho, dokud s mixérem pracujete. Chcete-li přístroj vypnout, jednoduše vypínač 
uvolněte.  
• Ponorný mixer je určen pro:  

– Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv nebo nápojů.  
– Mixování měkkých ingrediencí, například tvarohového těsta nebo majonéz.  
– Rozšlehání vařených ingrediencí pro přípravu dietní a kojenecké stravy.  

• Nemixujte nadměrné množství potravin.  
• Mixované přísady nechte vždy předem vychladnout, než je vložíte do nádobky (nesmějí mít větší teplotu 
než 80 °C).  
• Pokud by se nože zablokovaly, ODPOJTE PŘÍSTROJ dříve, než zablokování odstraníte.  
• Nádobu nevkládejte do mikrovlnné trouby.  
• Nenechávejte běžet přístroj v chodu po v kuse déle než 1 minutu.  
 
Údržba:  
Čištění vnějších povrchů pohonné jednotky:  
• Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu pohonné jednotky je odpojena ze zásuvky.  
• Při čištění pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.  
• K čistění nepoužívejte rozpouštědla.  
• Vnější povrch pohonné jednotky čistěte pouze navlhčenou tkaninou.  
• Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pohonné jednotky.  
• Po 200 hodinách provozu, nejpozději však za 3 roky, nechejte zkontrolovat pohonnou jednotku v 
odborném servisu.  
• Ponorný mixer umývejte proudem vody.  
• Nepoužívejte na odstraňování zbytků pod nožem špičaté nebo ostré předměty.  
• Nádobu na mixování/odměrku můžete umývat v myčce nádobí.  
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.  
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Bezpečnostní pokyny:  
• Před každým použitím šlehač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, šlehač 
nepoužívejte.  
• Poškozenou pohonnou jednotku, síťovou šňůru nebo nástavce sami neopravujte. Opravu svěřte 
odbornému servisu.  
• Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, nebo jeho 
servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.  
• Šlehač provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.  
• Při provozu nezakrývejte větrací otvory v bloku pohonné jednotky. Způsobili byste její přehřátí.  
• Spotřebič neodkládejte na horký podklad, nebo do blízkosti otevřeného ohně.  
• Pohonnou jednotku nenechávejte v chodu bez dozoru.  
• Pracovní nástavce nasazujte a odnímejte pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.  
• Nikdy nevsunujte žádné předměty do rotujících částí spotřebiče a pracovních nástavců.  
• Nedotýkejte se za provozu pohyblivých částí.  
• Při manipulaci s ponorným mixerem postupujte opatrně, nůž je velmi ostrý.  
• Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod 
proudem vody.  
• Jestliže mixér nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.  
• Šlehač není určen ke zpracování jiných než potravinářských směsí.  
 
Upozornění:  
Po ukončení životnosti šlehače je nutno šlehač likvidovat dle platných zákonů o odpadech.  
 
„Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či 
nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití.“  
POZNÁMKA: 
Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obrázky v návodě jsou 
pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny. 
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Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte 
ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické 
přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté 
popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci 
nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. 
Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může 
při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 
ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 
tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 
www.atv-servis.cz 

 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady 
způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají 
pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data 
zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu 
o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:…………………………. Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:……………………………………………………………………………… 


