
 

Návod na obsluhu a údržbu  

PONORNÝ MIXÉR SOLID HM208 

Výrobky značky SOLID dodáva: 

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

web: www.solid-czech.cz 

Popis vonkajších častí mixéru:  

1. Regulátor rýchlostí 

2. Vypínač ON/OFF (nízka rýchlosť) 

3. Vypínač ON/OFF (vysoká rýchlosť) 

4. Motor 

5. Nádobka krájača 

6. Odmerka 500 ml 

7. Nadstavec na mixovanie 

 
 

 

 

 

Technické dáta: 

 

Napájacie napätie:   230 V AC, 50 Hz  

Doba použitia:    max. 1 minútu + odpočinok 5 minút 
Trieda ochrany:    II  

Príkon:      max. 200 W  

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

Spracovávaná hmota:   Potravinárske zmesi  

 
Prevádzkové podmienky:  
Mixér je možné používať v priestoroch s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske 

prostredie). Mixér nesmie byť uvedený do prevádzky v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.  

 

Obsluha: 

Pred prvým použitím: 

Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Zabránite tým 

možnému poškodeniu spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Pozornosť venujte hlavne bezpečnostným pokynom. 

Pokiaľ prístroj predáte niekomu inému, odovzdajte zároveň aj tento návod. 

Opatrne odstráňte obalový materiál.  

Pred prvým pripojením výrobku do elektrickej siete najskôr skontrolujte, že prúd a výkon zodpovedá parametrom 

vašej elektrickej siete a že vypínač je v polohe „vypnuté“ - 0. 

Teleso jednotky utrite handričkou navlhčenou vo vode s prísadou čistiaceho prostriedku. Po očistení povrchy 

dôkladne usušte. Po každom použití nadstavca na mixovanie (7) alebo krájač (6) demontujte, a očistite tieto diely 

horúcou vodou a šetrným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte agresívne chemikálie, benzín, rozpúšťadlá, 

chemicky ošetrené čistiace utierky apod. Môžu poškodiť teleso prístroja.  

 



Bezpečnostné pokyny 
Mixér je určený iba pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave jedla. Chybným alebo 

nesprávnym používaním môžete prístroj poškodiť a môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo inej osoby. Výrobca nenesie 

zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou s výrobkom. Ak budete 

miešať príliš dlho alebo príliš tuhé ingrediencie, hrozí spálenie motora. Na tieto prípady sa záruka nevzťahuje. 

Nedávajte výrobok ani zástrčku prívodnej šnúry do vody ani do inej kvapaliny. Ak sa aj tak výrobok dostal do 

kontaktu s vodou, okamžite vytiahnite šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným servisným 

technikom. Nedodržaním tohto pokynu môže dôjsť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom! 

Teleso prístroja sa nikdy nepokúšajte otvoriť.  

Prístroj nepoužívajte, ak máte mokré ruky, nedávajte ho na vlhkú podlahu. Pokiaľ je prístroj vlhký, nezapínajte ho. 

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými ani vlhkými rukami. 

Šnúru i zástrčku pravidelne kontrolujte. Keď zistíte akékoľvek poškodenie šnúry, už ju ďalej nepoužívajte a 

vymeňte ju za inú. Opravy môže vykonávať iba riadne kvalifikovaný pracovník. 

Prístroj nepoužívajte, ak spadol na zem, alebo keď zistíte akékoľvek poškodenie prístroja, šnúry alebo zástrčky. O 

riešenia problémov a opravy chýb vždy požiadajte kvalifikovaných pracovníkov servisných stredísk.  

Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 

Nenechajte šnúru visieť cez ostré hrany iných predmetov a držte ju v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov 

a otvoreného plameňa. Pri vyťahovaní šnúry zo zásuvky neťahajte za šnúru – uchopte zástrčku rukou a vytiahnite 

ju. 

Ako pomocnú ochranu domácnosti je možné inštalovať prúdový chránič s menovitým vypínacím prúdom 

maximálne 30 mA. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. 

Zaistite, aby za šnúru alebo za predlžovaciu šnúru nemohla iná osoba neúmyselne zatiahnuť alebo zakopnúť, kým je 

prístroj v prevádzke. 

Ak používate predlžovaciu šnúru, musí byť vhodného typu vzhľadom k spotrebe zariadenia – inak hrozí prehriatie 

predlžovacej šnúry alebo zástrčky. 

Tento prístroj nie je určený pre komerčné používanie ani na použitie vonku. 

Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. 

Deti nevedia, aké nebezpečenstvo im hrozí pri nesprávnom použití elektrického zariadenia. Nikdy nenechajte deti, 

aby sa hrali s domácimi spotrebičmi, a nenechávajte ich v dosahu elektrických spotrebičov bez dozoru. 

Šľahacie metly použite k príprave ľahko miešaného cesta, k šľahaniu bielkov, šľahačky, kaší, majonéz apod. Môžu 

sa tiež použiť k rozmiešaniu omáčok, pudingov, práškov. Metly nasaďte do otvorov v pohonnej jednotke. Otočte s 

nimi ľahko, kým nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste. 

Miešacie metly použite k príprave ťažkých druhov ciest, k spracovaniu pomazániek apod. Nasaďte miešacie metly 

do otvorov v mixéry, otočte s nimi, kým nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste. Pokiaľ 

zariadenie nie je v prevádzke alebo ak ho chcete čistiť, vytiahnite najskôr zástrčku zo zásuvky. Ak je zariadenie 

pripojené do siete, je pod nominálnym napätím. Pred vytiahnutím šnúry zo zásuvky najskôr prístroj vypnite. Šnúru 

nepoužívajte na prenesenie prístroja na iné miesto. 

Tento prístroj nie je určený k používaniu osobami (vrátene detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými 

schopnosťami, so zmyslovými poruchami, ani osobami, ktoré nemajú dostatočné znalosti k obsluhe tohto prístroja, 

pokiaľ nepracujú pod dohľadom a podľa pokynov osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Deti nenechávajte bez 

dozoru – tento prístroj nie je hračka. 

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou tejto jednotky! 

Pred uložením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť. 

Tento prístroj nedávajte na horúce povrchy ani do blízkosti otvoreného plameňa. 

Nebezpečenstvo úrazu: Nedotýkajte sa noža na sekanie ani iných častí, kým sú v pohybe! 

Pred zapnutím odstráňte z dosahu noža na sekanie kuchynské potreby, kusy odevov, šnúry, atď. Nepribližujte sa 

hlavou do bezprostrednej blízkosti rotujúcich častí, hrozí zachytenie vlasov.  

Pred výmenou dielov príslušenstva prístroj vždy najskôr vypnite. 

Nenechávajte mixér bežať príliš dlho. Hrozí prehriatie motora. Prístroj vypnite najneskôr po 1 minúte prevádzky. 

Pred ďalšou operáciou nechajte prístroj aspoň 5 minút odpočinúť. Miešanie cesta predstavuje pre motor veľkú 

záťaž. 



Do rotujúcich tyčí nevkladajte vidličky, nože ani iné podobné predmety. 

Po 200 hodinách prevádzky, najneskôr však za 3 roky, nechajte skontrolovať pohonnú jednotku v odbornom servise. 

Po ukončení životnosti mixéra je nutné mixér likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. 

Nepoužívajte mixér na miešanie horúceho oleja alebo horúceho tuku. 

Nepoužívajte na odstraňovanie zostatkov pod nožom špicaté alebo ostré predmety.  

Nemixujte nadmerné množstvo potravín.  

Mixované prísady nechajte vždy dopredu vychladnúť, kým ich vložíte do nádobky (nesmú mať väčšiu teplotu ako 80 

°C).  

Keď mixujete suché ingrediencie, vložte ich do nádoby ako prvé. Až potom pridajte tekuté zložky a začnite mixovať. 

Keď miešate suché ingrediencie s tekutými, približne v polovičke procesu miešanie prerušte, a stierkou zoškrabte 

čiastočne spracovanú hmotu zo stien nádoby i z miešacej metly, a vráťte ju do nádoby. 

Pozor na konzistenciu miešanej hmoty, keď pracujete s miešacou metlou. Príliš hustý materiál sa môže zachytávať v 

medzerách a brániť pohybu miešania. Všetky prekážky starostlivo odstraňujte pryžovou stierkou, ale až potom, keď 

vytiahnete šnúru mixéra zo zásuvky. 

Surové ovocie pred mixovaním najskôr umyte a odstráňte časti, ktoré sa nedajú jesť. 

Pevné alebo vláknité potraviny pokrájajte na asi 10 až 15mm kusy. U mäkkých potravín stačí nakrájať 15 až 25 mm 

kusy. 

U väčšiny potravín je treba dodať trochu tekutiny, aby sa nôž mohol efektívne pohybovať.  

Mäkké a šťavnaté potraviny potrebujú menej prídavnej tekutiny ako suché potraviny.  

Tekutiny pridávajte po malých dávkach tak dlho, až dosiahnete požadované konzistencie. 

 
Zostavenie 

Zostavu hriadeľa vložte do hlavného telesa tak, aby hriadeľ zapadol do spojky. Otáčajte hriadeľom proti smeru 

hodinových ručičiek, kým nezapadne do správnej pozície. Skontrolujte, že zostava hriadeľa pevne drží v telese 

mixéra.  

Pri demontáži postupujte rovnakými krokmi, ale v opačnom poradí. 

Nádobku krájača namontujte rovnakým spôsobom, ako hriadeľ mixéru. 

 

Používanie:  

Mixér je určený iba pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave jedál.  

Skôr ako zasuniete zástrčku do sieťovej zásuvky, prístroj starostlivo zmontujte. 

Po použití prístroj ihneď odpojte skôr, ako odskrutkujete tyč mixéra.  

Ponorný mixér sa dá používať ako v praktickej nádobe na mixovanie/odmerku, tak aj v iných nádobách. Ak chcete 

počas varenia jedlo mixovať priamo v určitom hrnci, zložte ho najskôr zo šporáku, aby nedošlo k prehriatiu nadstavca 

na mixovanie. 

Tekutá spracovávaná hmota sa nesmie nikdy dostať ku spoju medzi nadstavcom a pohonnou jednotkou mixéru. 

Nástrojom pohybujte vo vnútri nádoby a smerom hore a dole vo vnútri miešanej hmoty. 

Aby ste zabránili vystrekovaniu, ponorte najskôr mixér do nádoby a až potom ho zapnite.  

Vypínač tlačte tak dlho, pokiaľ s mixérom pracujete. Ak chcete prístroj vypnúť, stačí keď vypínač uvoľníte.  

Ponorný mixér je určený pre:  

– Mixovanie tekutín, napríklad mliečnych produktov, omáčok, ovocných štiav alebo nápojov.  

– Mixovanie mäkkých ingrediencií, napríklad tvarohového cesta alebo majonéz.  

– Rozšľahanie varených ingrediencií pre prípravu diétnej a kojeneckej stravy.  

Niektoré druhy potravín, napr. mrkva, zanechávajú farebné škvrny na plastových dieloch. Také škvrny odstránite 

handričkou namočenou v zeleninovom oleji. 

Tyčový mixér je vybavený špeciálnym druhom tlačidla. Do prevádzky sa spúšťa tak, že stlačíte tlačidlo, a podržíte ho 

stlačené. Keď tlačidlo uvoľníte, mixér sa okamžite vypne. 

S mixérom môžete pracovať v dvoch rýchlostiach: dolná poloha tlačidla (pozícia I) je nízka rýchlosť a horná poloha 

tlačidla (pozícia II) je vysoká rýchlosť. 

Nízku alebo vysokú rýchlosť volíte podľa toho, s akým materiálom pracujete. 

Nízka rýchlosť je vhodná na začiatku mixovania, pri drvení sušienok, orieškov, alebo pre zmiešanie rôznych 



ingrediencií. 

Vysoká rýchlosť sa doporučuje pre dobré prevzdušnenie a uhladenie miešanej zmesi. 

Najskôr začnite mixovať malou rýchlosťou, a až potom prejdite na vyššiu rýchlosť a miešanie zmesi dokončite. 

 

Sekáčik potravín 

Prístroj je možné použiť i na sekanie mäsa, syra, zeleniny, vanilkových luskov, drvenie stvrdnutého pečiva, sušienok, 

orieškov. Pre sekanie nastavte rýchlosť II. 

Sekáčik nepoužívajte pre sekanie ingrediencií, ktoré sú veľmi tvrdé, napr. kávové zrná, kocky ľadu, korenie alebo 

čokoláda. Takéto materiály môžu poškodiť nôž na krájanie. 

a) Mäso zbavte kostí a narežte na menšie kúsky (veľkosť približne 1-2 cm). 

b) Čepeľ umiestnite do stredu nádoby.  

c) Do nádoby vložte ingrediencie, ktoré potrebujete spracovať. 

d) Nádobu zakryte viečkom, pevne zaskrutkujte a zaistite. Potom nádobu pripojte k hlavnému telesu mixéra. 

e) Zastrčte prívodnú šnúru do zásuvky a potom prepnite tlačidlo do polohy pre sekanie (pozícia II). 

f) Neponárajte do vody. Pri čistení nepoužívajte čistiace prostriedky s leptavými účinkami. 

 

Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou či nedodržaním 

inštrukcií uvedených v tomto Návode na použitie. 

Po ukončení životnosti šľahača je nutné šľahač likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.  

POZNÁMKA: 

Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode sú iba 

ilustratívne. Chyby v tlači vyhradené. 



 

SK  

Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho 

prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické 

prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol 

preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní 

jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob 

obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri 

poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu 

životného prostredia.  

ZÁRUČNÝ LIST 
Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 

 

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 

 

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 

Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady 

spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú 

len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu 

zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a 

dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

 
Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:………………………………………………………………… 


