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Robot kuchenny OU-6336
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i 
zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Zasady bezpiecznego użytkowania:
- Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zamieszczonych poniżej zaleceń:
- Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami.
- Nie wolno podłączać do gniazdka elektrycznego przewodu zasilającego, który wszedł w kontakt z wodą lub innym płynem, aby 

uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Dzieci znajdujące się w pobliżu pracującego urządzenia powinny być pod stałym nadzorem osoby za nie odpowiedzialnej.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej po zakończeniu pracy, przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć końcówki i wyjąć miskę.
- Należy unikać kontaktu z wirującymi elementami.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta, aby 

zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Używanie akcesoriów niezalecanych i nie dostarczanych przez producenta może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Przewód zasilający nie powinien zwisać nad krawędzią stołu lun zlewu.
- Dłonie i pojemniki powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od wirujących elementów robota, aby obniżyć ryzyko 

poważnego zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie należy wyłączyć przystępując do wymiany końcówki.
- Urządzenie należy składać i używać zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi.
- Przystępując do wymiany końcówek należy wyłączać urządzenie a następnie doczekać aż wszystkie wirujące elementy zatrzymają się.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, manualnych lub 

umysłowych, bez doświadczenia i wiedzy, jeśli nie są pod nadzorem lub nie zostały zaznajomione z zasadami bezpiecznej jego obsługi.
- Urządzenie powinno być zawsze obsługiwane przez osobę zaznajomioną z zasadami bezpiecznej jego obsługi.
- Dzieci obsługujące urządzenie powinny być zawsze pod nadzorem, aby mieć pewność, ze się nim nie bawią.

Pokrętło regulacji prędkości
OFF ...................................................... Wyłączone
1-5 ................... Dostępne poziomy prędkości
1 ..........................................Prędkość minimalna
5 ......................................Prędkość maksymalna

Po zakończeniu pracy należy zawsze ustawiać pokrętło w pozycji „OFF”                                                                                                

1 Miska ze stali nierdzewnej

2 Osie wirujące

3 Pokrywka miski

4 Osłona przednia

5 Ramię

6 Osłona górna ramienia

7 Trzepaczka

8 Mieszak

9 Hak ugniatający

10 Gumowe stopki

11 Korpus urządzenia

12 Przycisk zwalniający ramię

13 Pokrętło regulacji prędkości

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania: ...................... 230 V 50 Hz

Moc: max. ................................................. 600 W
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Zalecane ustawienia poziomów prędkości

Końcówka Rysunek Poziom 
prędkości

Prędkość  
obrotowa

Czas w przyb-
liżeniu

Skład (rodzaj ciasta)

Hak ugniatający 1-2 34 - 55rpm 8 min
Gęste mieszaniny, np. ciasto na chleb, pizzę 
lub drożdżówki.

Mieszak 3-4 82 - 110rpm 8 min
Mieszaniny średnio gęste, np. ciasto  
na naleśniki, tort, keks lub masło i cukier. 

Trzepaczka 5 150rpm 8 min
Luźne mieszaniny, np. śmietana, białka,  
budyń.

Warunki pracy
Ostrzeżenie!
Nie należy używać urządzenia dłużej niż przez 15 minut.
Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić ok. 30 min.
Mikser można załączyć dopiero wtedy, gdy zamontowano końcówki zgodnie z zaleceniami a jego ramie znajduje się w pozycji 
roboczej. Należy używać wyłącznie miski dostarczanej z urządzeniem.                                           

1

2
Załóż hak ugniatający, mieszak lub trzepaczkę w zależności od potrzeby i zatrzaśnij ramię miksera 
w pozycji roboczej, zob. rys po lewej stronie.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała przez wirujące elementy!
Podczas pracy palce powinny znajdować się poza miską. Końcówki można zmieniać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, po 
zatrzymaniu się wirujących elementów. Po wyłączeniu, końcówki obracają się jeszcze przez chwilę.

Sposób użycia

1
Złap jedną dłonią górną cześć ramienia a drugą naciśnij przycisk zwalniający  
i unieś ramię tak, jak to pokazano na rysunku po lewej stronie. Zatrzaśnij ramię 
w pozycji górnej

2 
Załóż i zatrzaśnij miskę wypełnioną składnikami wsuwając ją w rowki  
i przekręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że miska  
znajduje się na swoim miejscu i jest prawidłowo zabezpieczona.
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3. Nałóż pokrywkę miski na ramię i przekręć w kierunku ruchu wskazówek zegara.

4 
Wsuń wybraną końcówkę w otwór osi wirującej. Przekręć nią w kierunku ruchu 
wskazówek zegara tak, żeby się zatrzasnęła.

5.
Naciśnij przycisk zwalniający ramię, przesuń je w dół i zatrzaśnij w pozycji ro-
boczej. Następnie pokrętłem ustaw odpowiednią prędkość, aby urządzenie się 
uruchomiło.

6
Po dokładnym wymieszaniu składników ustaw pokrętło w pozycję „OFF” i po-
czekaj aż mikser się zatrzyma. Gdy końcówka przestanie wirować, naciśnij przy-
cisk zwalniający i unieś ramię w górę tak, jak to pokazano na rysunku.

7

Zdejmij końcówkę z osi zwracając uwagę na to, żeby nie używać zbyt dużej siły. 
Połóż dwa palce na osłonie końcówki, po obu stronach osi (zob. górny rysunek 
po lewej stronie). Następnie naciśnij palcami na osłonę, aby odłączyć końcówkę 
od osi.

8 Zdejmij pokrywkę miski.

9.
Wyjmij miskę, w której wymieszano składniki. Odblokuj ją przekręcając w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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Czyszczenie i konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej i czy dostatecznie wystygło. 
Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać lub myć pod bieżącą wodą jednostki głównej z silnikiem. Nie wolno używać środków 
ściernych ani alkoholu do czyszczenia korpusu urządzenia i pokrywki miski. W razie potrzeby można przetrzeć korpus urządzenia 
wilgotną szmatką (ewentualnie z dodatkiem płynu do naczyń). Na zakończenie urządzenie należy przetrzeć suchą szmatką.
Czyszczenie końcówek: Wszystkie końcówki oraz pokrywka miski nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.  
Akcesoria te należy myć wyłącznie w ciepłej wodzie z dodatkiem płyny do naczyń, a następnie dobrze je wypłukać i dokładnie 
wysuszyć. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Po umyciu i wysuszeniu należy końcówki włożyć do pojemnika 
ochronnego przeznaczonego do ich przechowywania. Nie wolno myć elementów z tworzywa sztucznego w zmywarce do naczyń, 
ponieważ mogłyby ulec deformacji.

Pojemność miski
0.6 kg mąki a 0.33 kg wody.

Przykładowe wykorzystanie
Ubijanie piany z białek
3 białka w misce z trzepaczką
Poziom prędkości 5
6-8 min

Bita śmietana
300 ml śmietany (min. 30%-towej) 
w misce z trzepaczką
Poziom prędkości 5
6-8 min

Zagniatanie ciasta
600 g mąki
15 g soli
28 g masła
28 g cukru
330 g wody (w temperaturze 40+/-2°C).
w misce z hakiem ugniatającym
Poziom prędkości 1-4
1-6 min

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu 
należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w 
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe 
w druku.

Ciasto na tort (biszkopt)
160g gładkiej mąki
160g cukru pudru
4 jaja
4 łyżki oleju
w misce z mieszakiem
Poziom prędkości 3-5
5 min


