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 JL-970 mixér pokrmů pro děti 

Děkujeme Vám za zakoupení mixéru pokrmů pro děti JL-970 společnosti JoyCare. Před použitím přístroje Vám doporučujeme si pečlivě přečíst 
návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. 

 Důležité bezpečnostní pokyny a upozornění 
Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než účelům popsaným v tomto návodu. Před zapojením zařízení do elektrické sítě si na štítku přístroje přečtěte 
požadované elektrické napětí a ověřte si, zda zdroj el. napětí odpovídá tomuto požadavku.Před použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozený. 
V případě pochybností kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.Před zapojením do el. sítě odviňte celý kabel, zamezíte tím přehřátí 
přístroje.Obaly (igelitové obaly, karton, polystyren atd.) mohou být nebezpečné a musí být uchovávány mimo dosah dětí. V těchto uvedených 
případech zařízení vždy odpojte od elektrické sítě: pokud není používáno, během čistění a při zjištění jakékoli závady nebo nesprávné funkci.Zařízení 
odpojujte vždy vytažením vidlice, nikdy netahejte za síťový kabel.Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí, předejdete tím 
případným nehodám a úrazům. Přístroj umístěte v bezpečné vzdálenosti od dřezu, abyste předešli náhodnému spadnutí přístroje do vody.Přístroj 
neponořujte do vody ani nenechávejte ve vlhku.Vždy jej skladujte v suchu a v bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního 
záření.Síťový kabel nikdy neomotávejte okolo přístroje.V případě poškození síťového kabelu nebo přístroje okamžitě ukončete práci 
s přístrojem.Pokud se hlavní část přístroje namočí, ihned přístroj odpojte od el. sítě. 
Pokud přístroj spadne do vody, nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout. 
Zapnutý přístroj nezakrývejte žádnými přikrývkami (např. ručník, deka, polštář). Přístroj nezakrývejte ani, pokud je vypnutý. Mohlo by dojít 
k přehřátí a vzplanutí a/ nebo k el. výboji a následnému poranění. Nepokoušejte se přístroj opravit nebo 
vyměnit poškozené části. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Zařízení 
používejte pouze k účelům uvedeným v tomto návodu, jakékoli jiné použití bude považováno za 
nesprávné, což může být nebezpečné. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Do otvorů na 
přístroji nevkládejte žádné předměty, nezabraňujte proudění vzduchu kolem přístroje.  
Varování: Zacházejte s noži se zvýšenou opatrností, jsou velmi ostré. 
Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je prázdný.Nikdy nezvedejte víko přístroje ani se nedotýkejte nožů, 
pokud je přístroj zapnutý nebo připojený do el. sítě. Potraviny umístěte do mísy rovnoměrně pomocí 
lžíce nebo stěrky, potraviny budou stejnoměrně a jemně nasekané.Přístroj ponechejte zapnutý maximálně 
po dobu 2 minut. Poté je nutno přístroj vypnout a před dalším zapnutím nechat minimálně 5 minut 
vychladnout. 
 
Popis přístroje 1. Tlačítko pro vypnutí a zapnutí přístroje, 2. Motor, 3. Síťový kabel, 4. Víko, 5. 
Ocelové sekací nože, 6. Mísa, 7. Úchyt pro nože, , 9. Kryt na nože 
 
Použití přístroje 
1- Vložte do nádoby buď sekací nože, nebo nástavce na šlehání a 

nasaďte na úchyt uprostřed. Nože se používají na sekání, 
mixování a míchání. Nástavce použijte na šlehání (šlehačky a 
majonézy). 

2- Vložte jednotlivé ingredience (nepřekročte přitom maximální 
obsah nádoby). 

3- Víkem uzavřete mísu. 
4- Na nádobu nasaďte část s motorem. Stlačte tlačítko pro zapnutí. 

Nádobu lze vložit do mikrovlnné trouby(vždy odstraňte nejprve 
motor a nože), I s víkem do mrazáku.  

Čistění 
Před čistěním vždy odpojte síťový kabel přístroje od elektrické sítě. 
Motor a elektrické části se nesmí ponořovat do vody ani mýt v myčce 

na nádobí. K čistění přístroje a /nebo jeho příslušenství a nožů 
použijte vlhký hadřík a vodu. Nože lze mýt pod tekoucí vodou. 
Zacházejte s noži se zvýšenou opatrností, jsou velmi ostré. Nádobu, 
víko a nástavce na šlehání lze mýt v myčce na nádobí. Zabraňte 
vniknutí vody nebo jiných kapalin do štěrbin na krytu motoru. Došlo 
by k poškození motoru. 
Technické údaje 
Příkon: 200 W 
Elektrické napětí: 230V/50Hz 
Váha produktu: 1420 g 
Rozměry produktu: 24x 23,2x 16,2 cm 
Kapacita nádoby: 0,6 litru 
Obsah balení:Ocelové sekací nože 

 
Důležité upozornění: Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 
osoby bez dostatečných znalostí nebo zkušeností aniž by byly seznámeny s obsluhou přístroje nebo pod dohledem odpovědné osoby. Děti by měly 
být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Poškozený síťový kabel musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem, případně pro 
tyto opravy kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoliv riziku. 

 
  Přístroj třídy II 
 
  Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. Produkt neobsahuje 
žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.  
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez předchozího upozornění.  
 
Vyrobeno v P.R.C.  
Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Caduti del Lavoro, 40, 60131, Ancona (Itálie). 
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 


