
 

Návod k obsluze a údržbě  

PONORNÝ MIXÉR SOLID HM208 

Výrobky značky SOLID dodává: 

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 

Popis vnějších částí mixéru:  

1. Regulátor rychlosti 

2. Vypínač ON/OFF (nízká rychlost) 

3. Vypínač ON/OFF (vysoká rychlost) 

4. Motor 

5. Nádobka kráječe 

6. Odměrka 500 ml 

7. Mixovací nástavec 

 
 

 

 

 

Technická data: 

 

Napájecí napětí:    230 V AC, 50 Hz  

Doba použití:    max. 1 minutu + odpočinek 5 minut 
Třída ochrany:    II  

Příkon:      max. 200 W  

Výkon:     700 – 1500 otáček/ minutu 
Hladina akustického výkonu (dB) (A): <= 84 dB (A)  

Zpracovávaná hmota:   Potravinářské směsi  

 
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. Zabráníte tím možnému 

poškození způsobenému nesprávným zacházením. Zvláštní pozornost věnujte zejména bezpečnostním pokynům. 

Pokud přístroj přenecháte někomu jinému, předejte zároveň i tento návod. 

Opatrně odstraňte obalový materiál.  

Před prvním připojením výrobku do elektrické sítě nejdříve zkontrolujte, že proud a výkon odpovídá parametrům 

vaší elektrické sítě a že vypínač je v poloze „vypnuto“ - 0. 

Těleso přístroje otřete hadříkem navlhčeným ve vodě s přísadou čisticího prostředku. Po očištění povrchy důkladně 

osušte. Po každém použití mixovací nástavec (7) nebo kráječ (6) demontujte, a očistěte tyto díly horkou vodou a 

šetrným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie, benzín, rozpouštědla, chemicky ošetřené čisticí 

utěrky apod. Mohou poškodit těleso přístroje.  

 



Bezpečnostní pokyny 

Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů. Chybným provozem 

nebo nesprávným používáním můžete přístroj poškodit a může dojít k úrazu obsluhy nebo jiné osoby. Výrobce 

nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo chybnou manipulací s výrobkem. Pokud 

budete míchat příliš dlouho nebo příliš tuhé ingredience, hrozí spálení motoru. Na tyto případy se záruka 

nevztahuje. 

Nepokládejte výrobek ani zástrčku přívodní šňůry do vody ani do jiné kapaliny. Pokud by se přesto výrobek dostal 

do kontaktu s vodou, okamžitě vytáhněte šňůru ze zásuvky a nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným servisním 

technikem. Nedodržením tohoto pokynu může dojít k smrtelnému úrazu elektrickým proudem! 

Těleso přístroje se nikdy nepokoušejte otevřít.  

Přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce, nepokládejte ho na vlhkou podlahu. Pokud je přístroj vlhký, 

nezapínejte ho. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma ani vlhkýma rukama. 

Šňůru i zástrčku pravidelně kontrolujte. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, už ji dále nepoužívejte a vyměňte za 

jinou. Opravy smí provádět pouze řádně kvalifikovaný pracovník. 

Přístroj nepoužívejte, pokud upadl na zem, nebo pokud zjistíte jakékoliv poškození přístroje, šňůry nebo zástrčky. O 

řešení problémů a opravy závad vždy požádejte kvalifikované pracovníky servisních středisek.  

Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. 

Nenechte šňůru viset přes ostré hrany jiných předmětů a držte ji v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a 

otevřeného plamene. Při vytahování šňůry ze zásuvky netahejte za šňůru – uchopte zástrčku rukou a vytáhněte ji. 

Jako přídavnou ochranu domácnosti je možné instalovat proudový chránič se jmenovitým vypínacím proudem 

maximálně 30 mA. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. 

Zajistěte, aby za šňůru nebo za prodlužovací šňůru nemohla jiná osoba neúmyslně zatáhnout nebo zakopnout, pokud 

je přístroj v provozu. 

Pokud používáte prodlužovací šňůru, musí být vhodného typu vzhledem ke spotřebě zařízení – jinak hrozí přehřátí 

prodlužovací šňůry nebo zástrčky. 

Tento přístroj není určen pro komerční používání ani pro provoz ve venkovním prostředí. 

Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. 

Děti nevědí, jaké nebezpečí jim hrozí při nesprávném použití elektrického zařízení. Nikdy nenechte děti, aby si 

hrály s domácími spotřebiči, a nenechávejte je v dosahu elektrických spotřebičů bez dozoru. 

Šlehací metly použijte k přípravě lehkých míchaných těst, ke šlehání bílků, šlehačky, kaší, majonéz apod. Mohou 

být použity též k rozmíchávání omáček, pudinků, prášků. Metly nasaďte do otvoru v pohonné jednotce. Otočte s 

nimi lehce, dokud nezapadnou a zkontrolujte, zda pevně sedí na svém místě.  

Hnětací metly použijte k přípravě těžkých druhů těst, ke zpracování pomazánek apod. Nasaďte hnětací metly do 

otvoru v mixeru, otočte s nimi, dokud nezapadnou a zkontrolujte, zda pevně sedí na svém místě. Pokud zařízení 

není v provozu nebo pokud ho chcete čistit, vytáhněte nejdříve zástrčku ze zásuvky. Pokud je zařízení připojeno do 

sítě, je na něm nominální napětí. Před vytažením šňůry ze zásuvky nejdříve přístroj vypněte. Šňůru nepoužívejte na 

přenášení přístroje na jiné místo. 

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnosti, se 

smyslovými poruchami, ani osobami, které nemají dostatečné znalosti a dovednosti k obsluze tohoto přístroje, 

pokud nepracují pod dohledem a podle pokynů osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti nenechávejte bez 

dozoru – tento přístroj není hračka. 

Nepoužívejte příslušenství, které není součástí této jednotky! 

Před uložením nechte přístroj dostatečně vychladnout. 

Tento přístroj nepokládejte na horké povrchy ani do blízkosti otevřeného plamene. 

Nebezpečí úrazu: Nedotýkejte se hnětací hřídele ani jiných částí, pokud jsou v pohybu! 

Před zapnutím odstraňte z dosahu šlehače nebo hnětací hřídele kuchyňské potřeby, kusy oděvů, šňůry, atd. 

Nepřibližujte se hlavou do bezprostřední blízkosti rotujících částí, hrozí zachycení vlasů.  

Před výměnou dílů příslušenství přístroj vždy nejdříve vypněte. 

Nenechávejte mixér běžet příliš dlouho. Hrozí přehřátí motoru. Přístroj vypněte nejpozději po 1 minutě provozu. 

Před další operací nechte přístroj alespoň 5 minut odpočinout. Hnětení a míchání těsta představuje pro motor velkou 

zátěž. 



Do rotujících tyčí nevkládejte vidličky, nože ani jiné podobné předměty. 

Po 200 hodinách provozu, nejpozději však za 3 roky, nechejte zkontrolovat pohonnou jednotku v odborném servisu. 

Po ukončení životnosti mixéru je nutno mixér likvidovat dle platných zákonů o odpadech. 

Nepoužívejte mixér na míchání horkého oleje nebo horkého tuku 

Nepoužívejte na odstraňování zbytků pod nožem špičaté nebo ostré předměty.  

Nemixujte nadměrné množství potravin.  

Mixované přísady nechte vždy předem vychladnout, než je vložíte do nádobky (nesmějí mít větší teplotu než 80 °C).  

Když mixujete suché ingredience, vložte je do nádoby jako první. Teprve potom přidejte tekuté složky a začněte 

mixovat. 

Když mícháte suché ingredience s tekutými, přibližně v polovině procesu míchání přerušte, a pryžovou stěrkou 

seškrábněte částečně zpracovanou hmotu ze stěn nádoby i z míchací metly, a vraťte ji do nádoby. 

Pozor na konzistenci míchané hmoty, když pracujete s míchací metlou. Příliš hustý materiál se může zachycovat v 

mezerách a bránit pohybu míchadla. Veškeré překážky pečlivě odstraňujte pryžovou stěrkou, ale teprve poté, když 

vytáhnete šňůru mixéru ze zásuvky. 

Syrové ovoce před mixování nejdříve omyjte a odstraňte z něj nejedlé části. 

Pevné nebo vláknité potraviny pokrájejte na kusy o velikostech asi 10 až 15mm. U měkčích potravin stačí nakrájet 

kusy o velikosti 15 až 25 mm. 

U většiny potravin je potřeba dodat trochu tekutiny, aby se řezací nože mohly efektivně pohybovat.  

Měkké a šťavnaté potraviny potřebují méně přídavné tekutiny než potraviny suché.  

Tekutiny přidávejte po malých dávkách tak dlouho, až dosáhnete požadované konzistence. 

 
Sestavení 

Sestavu hřídele vložte do hlavního tělesa tak, aby hřídel zapadla do spojky. Otáčejte hřídelem proti směru 

hodinových ručiček, dokud nezapadne do správné pozice. Zkontrolujte, že sestava hřídele pevně drží v tělese 

mixéru.  

Při demontáži proveďte tytéž kroky v opačném pořadí. 

Nádobku kráječe namontujete stejným způsobem, jako hřídel mixéru. 

 

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.  

Tekutá zpracovávaná hmota nesmí nikdy dosáhnout ke spoji mezi mixovacím nástavcem a pohonnou jednotkou 

mixéru. 

Nástrojem pohybujte uvnitř nádoby a směrem nahoru a dolů uvnitř míchané hmoty. 

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.  

Některé druhy potravin, např. mrkev, zanechávají barevné skvrny na plastových dílech. Takové skvrny odstraníte 

hadříkem namočeným v zeleninovém oleji. 

Tyčový mixér je vybaven speciálním druhem tlačítka. Uvádí se do provozu tak, že stisknete tlačítko, a přidržíte ho 

stisknuté. Jakmile tlačítko uvolníte, mixér se okamžitě vypne. 

S mixérem můžete pracovat ve dvou rychlostech: dolní poloha tlačítka (pozice I) je nízká rychlost a horní poloha 

tlačítka (pozice II) je vysoká rychlost. 

Nízkou nebo vysokou rychlost volíte podle toho, s jakým materiálem pracujete. 



Nízká rychlost je vhodná na začátku mixování, při drcení sušenek, oříšků, nebo pro smíchání různých ingrediencí. 

Vysoká rychlost se doporučuje pro dobré provzdušnění a uhlazení míchané směsi. 

Nejdříve začněte mixovat malou rychlostí, a teprve potom přejděte na vyšší rychlost a míchání směsi dokončete. 

 

Sekáček potravin 

Přístroj je možné použít i na sekání masa, sýra, zeleniny, vanilkových lusků, drcení ztvrdlého pečiva, sušenek, 

oříšků. Pro sekání nastavte rychlost II. 

Sekáček nepoužívejte pro sekání ingrediencí, které jsou obzvláště tvrdé, např. kávová zrna, kostky ledu, koření nebo 

čokoláda. Takové materiály mohou poškodit krájecí nůž. 

a) Maso zbavte kostí a nařežte na menší kousky (velikosti přibližně 1-2 cm). 

b) Sekací čepel umístěte do středu nádoby sekáčku.  

c) Do nádoby vložte ingredience, které potřebujete zpracovat. 

d) Nádobu zakryjte víčkem, pevně zašroubujte a zajistěte. Potom nádobu připojte k hlavnímu tělesu mixéru. 

e) Zastrčte přívodní šňůru do zásuvky a potom přepněte tlačítko do polohy pro sekání (pozice II). 

f) Neponořujte do vody. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky s leptavými účinky. 

 

Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením 

instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití. 

Po ukončení životnosti šlehače je nutno šlehač likvidovat dle platných zákonů o odpadech.  

POZNÁMKA: 

Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obrázky v návodě jsou pouze ilustrativní. 

Chyby v tisku vyhrazeny. 



 

 

CZ  
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:…………………………………… 

 


