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Návod k použití
Mixér Nutrimax Pro  (model HP-1409)

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do pro-
vozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim ode-
vzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

VAROVÁNÍ
Tyto instrukce si přečtěte ještě před použitím přístroje.
Při používání elektrických zařízení dbejte na dodržování bezpečnostních zásad.

• Nikdy neponořujte tělo přístroje, přívodní kabel ani zástrčku do vody!
• Nikdy nenechávejte motor běžet po dobu delší než 1 minuta z důvodu přehřátí.
• Při přehřátí se může aktivovat tepelná pojistka. Tepelná pojistka se automaticky od-

blokuje po vypnutí a vychladnutí motoru.
• Pokud dojde k zaseknutí potravin v mixéru, vždy jej nejdříve vypojte ze zásuvky, před-

tím než budete potraviny odstraňovat.
• Vždy se ujistěte, že nože jsou pevně nasazeny na tělo přístroje. Spojka nože se může 

opotřebit nebo poškodit, pokud není nůž správně nasazen.
• Vždy se před použitím ujistěte, že nádoba je správně nasazena na tělo přístroje.
• Před použitím se ujistěte, že gumové těsnění je správně nasazeno. Pokud těsnění 

prosakuje, zkontrolujte ho, případně vyměňte.
• Spuštěný přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
• V mixéru nikdy nemíchejte perlivé nápoje, tlak by mohl vymrštit nádobu.
• Nemixujte horké tekutiny.
• Nepokoušejte se mixér, nože ani zástrčku jakkoliv upravovat. Pokud zástrčka nepasuje 

do zásuvky, případně pokud je poškozena kontaktujte servisní oddělení.
• Použití neoriginálního příslušenství je nepřípustné, může způsobit zranění, vznik 

požáru či úrazu elektrickým proudem, případně ztrátu záruky na výrobek.
• Pokud mixér nepoužíváte, vždy jej vypojte ze zásuvky.
• Před sestavením, čištěním či přidáváním příslušenství se vždy ujistěte, že je mixér 

vypojen ze zásuvky.
• Zástrčku i kabel udržujte v dobrém stavu.
• Nikdy neumisťujte přístroj tak, aby mohlo dojít k jeho pádu z výšky.
• Přívodní kabel i zástrčku pravidelně kontrolujte. Pokud dojde k jejich poškození, pří-

stroj nepoužívejte. Kontaktujte servisní středisko. 
• Vždy se vyhněte kontaktu s pohyblivými součástkami.
• Ruce a jiné nástroje držte vždy mimo dosah nožů, mohlo by dojít ke zranění či poško-

zení přístroje. 
• Nikdy neprovádějte čištění mixéru, pokud je zapojen do sítě.
• Mixér nevystavujte extrémním venkovním podmínkám.
• Žádné součástky mixéru nedávejte do mikrovlnné trouby. 
• Nádobku i nože je možné mýt v myčce.
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Instrukcja obsługi 
Mikser Nutrimax Pro (model HP-1409)

Szanowny kliencie, 
dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest jego integralną 
częścią. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując 
go innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także 
instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

OSTRZEŻENIA
Należy zapoznać się z niniejszymi zaleceniami przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zasad dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie wolno zanurzać w wodzie korpusu urządzenia, przewodu zasilającego, ani wtyczki!
- Silnik nie powinien pracować bez przerwy dłużej niż przez jedną minutę, aby nie doprowadzić 
do jego przegrzania.
- Po przegrzaniu się silnika zadziała zabezpieczenie termiczne. Zabezpieczenie termiczne odblokuje się        
automatycznie po wystygnięciu silnika.
- Gdy podczas miksowania składników dojdzie do zablokowania się wirnika, należy odłączyć urządzenie 
od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem usuwania przyczyny.
- Zawsze należy sprawdzać, czy nóż jest prawidłowo zamocowany w urządzeniu. Złącze może nadmiernie się 
zużywać lub ulec uszkodzeniu, gdy nóż jest źle założony.
- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że pojemnik jest prawidłowo 
założony na korpus urządzenia.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że gumowa uszczelka jest prawidłowo założona. 
Gdy uszczelka przecieka, należy sprawdzić, czy nie jest nadmiernie zużyta, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 
to należy wymienić ją na nową.
- Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno wlewać do miksera napojów gazowanych, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie 
może doprowadzić do wylewania się zawartości pojemnika.
- Nie wolno miksować gorących płynów.
- Nie wolno samemu naprawiać miksera ani przewodu zasilającego z wtyczką. Gdy wtyczka nie pasuje 
do gniazdka lub jest uszkodzona, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- Używanie nieoryginalnych akcesoriów jest niedopuszczalne, ponieważ mogą one być przyczyną zranienia, 
powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, jak również grozi to utratą gwarancji na urządzenie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Przed rozpoczęciem składania, czyszczenia lub wymiany akcesoriów należy zawsze upewnić się, że urządzenie 
jest odłączone od sieci elektrycznej.
- Kabel zasilający oraz wtyczka powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
- Urządzenie należy stawiać tam, gdzie nie zagraża mu upadek z wysokości.
- Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego i wtyczki. Nie wolno używać urządzenia 
z uszkodzoną wtyczką lub przewodem zasilającym. W takim przypadku należy 
skontaktować się z punktem serwisowym.
- Należy unikać kontaktu z wirującymi elementami urządzenia.
- Dłonie oraz przyrządy kuchenne (np. łyżki, widelce, noże) należy trzymać w bezpiecznej odległości od noża, aby nie 
doszło do zranienia bądź uszkodzenia miksera.
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UPOZORNĚNÍ
Přístroj není vyráběn ani doporučován jako náhražka lékařské péče. Pokud se necítíte 
dobře, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Pokud užíváte jakékoliv léky, měli byste 
se před změnou stravy obrátit na svého lékaře. Přístroj není určen pro komerční využití.
Do mixéru nedávejte jablečná semínka, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Mohou 
uvolňovat nebezpečné látky.

ÚČEL POUŽITÍ
Tento 600W mixér kombinuje vysoký výkon s vyspělými technologiemi sekání. Speciálně 
vyvinuté nože pracují na principu cyklonické technologie sekání, která ideálně rozdrtí in-
gredience na chutný a super výživný zdravý nápoj. Běžné mixéry se nemohou tomuto mi-
xéru vyrovnat ve schopnosti extrahovat živiny z jakékoliv potraviny. Pokud je Vaším cílem 
zůstat zdraví, potom budete nadšení z jeho výsledků.

PROČ JE EXTRAKCE ŽIVIN Z POTRAVIN TAK ZDRAVÁ
Každé jídlo může obsahovat vitamíny a minerály důležité pro zdraví. Při běžném žvýkání 
potravin se dostane z potravin pouze malé množství živin. Většina živin zůstane v potravi-
nách a tělo není schopno je přirozeně extrahovat. V tomto případě Vám podá pomocnou 
ruku tento mixér, který je schopný z potravin extrahovat tolik živin, kolik je možné a vytvořit 
z nich zdravý nápoj. Po vypití několika nápojů z tohoto mixéru sami poznáte jeho blaho-
dárný vliv na Vaše zdraví.  Zdravé jídlo neposkytuje pouze životadárné živiny a nezbytnou 
energii pro Vaše tělo, pomáhá Vám také udržet si ideální hmotnost. Jak prokázaly mnohé 
studie, udržování optimální hmotnosti výrazně prodlužuje život. Pro mnoho lidí je problém, 
že dodržování  zdravé stravy je pro ně obtížné. V dnešním světě vládne stres a život se výraz-
ně zrychlil, proto je pro většinu rodin častou volbou rychle připravené jídlo. Tento mixér je 
vyroben tak, aby byl sestaven a schopen provozu během několika minut. Jednoduše si vy-
berete ingredience a téměř okamžitě můžete konzumovat super zdravý nápoj. Jídlo bohaté 
na antioxidanty a stopové prvky zpomaluje proces stárnutí a snižuje hromadění volných 
radikálů v těle. Zde jsou některé z mnoha výhod plynoucích ze zdravé výživy:
- dostatek energie
- nižší krevní tlak a snížení stresu
- lepší spánek
- snazší udržení optimální váhy
- lepší kvalita pokožky
- silnější vlasy a nehty
- nižší riziko vzniku závažných onemocnění

SEZNAM ČÁSTÍ

Zde bude 1 foto celé sady od fotografa

1x tělo přístroje
1x nízká nádoba (0,3l) bez držadla
1x nízká nádoba (0,3l) s držadlem
1x vysoká nádoba (0,6l)
1x objímka bez držadla 
(pro příjemnější pití z nádoby)
1x objímka s držadlem 
(pro příjemnější pití z nádoby)
1x extrahovací (křížový) nůž
1x plochý nůž
2x víčko
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UWAGA!
Urządzenie nie może być wykorzystywane w zastępstwie terapii lekarskiej. Jeżeli po spożyciu potrawy 
przygotowanej w mikserze poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem domowym. Gdy zażywasz 
jakiekolwiek lekarstwa, przed zmianą diety skonsultuj się z lekarzem specjalistą. Produkt nie nadaje się 
do wykorzystania komercyjnego. W urządzeniu nie wolno miksować pestek z jabłek, czereśni, śliwek, 
brzoskwiń i moreli. W trakcie miksowania mogą one uwalniać niebezpieczne substancje.

PRZEZNACZENIE
600W mikser łączy w sobie wysoką wydajność z zaawansowaną technologią siekania. 
Specjalnie zaprojektowany nóż, który działa w oparciu o cykloniczną technologię siekania, idealnie 
rozdrabnia składniki, z których powstaje smaczny i pożywny, bardzo zdrowy napój. Zwykłe miksery nie 
mają zdolności wyodrębniania składników odżywczych, posiadanej przez niniejsze urządzenie. Jeżeli 
twoim celem jest zdrowe odżywianie się, to będziesz zdumiony efektami użytkowania tego urządzenia.

DLACZEGO EKSTRAKCJA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH Z POTRAW JEST TAK WAŻNA
Każda z potraw może zawierać witaminy i minerały niezbędne dla zdrowia. Podczas tradycyjnego 
rozdrabniania potraw wydobywamy z nich niewielką ilość składników odżywczych. 
Większość składników odżywczych pozostaje w potrawie, a organizm nie jest w stanie ich przyswoić. 
W takim przypadku pomocny okaże się ten oto mikser (ekstraktor), który potrafi wyodrębnić z potrawy
maksymalną ilość składników odżywczych i przygotować z nich zdrowy napój. Już po wypiciu kilku 
dawek napoju przygotowanego w mikserze, zauważysz jego pozytywny wpływ na samopoczucie. 
Zdrowe odżywienie dostarcza organizmowi nie tylko składników odżywczych i potrzebnej energii, 
ale pomaga również w utrzymaniu idealnej masy ciała. W wielu opracowaniach wykazano, 
że utrzymywanie optymalnej masy ciała znacząco przedłuża życie. Dla wielu ludzi przestrzeganie 
zdrowej diety jest dużym problemem. W dzisiejszym świecie zdominowanym przez stres, życie jest 
o wiele szybsze, dlatego dla większości rodzin częstym wyborem są szybko przygotowywane posiłki. 
Mikser ten został tak zaprojektowany, aby można go było złożyć i przygotować do pracy w ciągu kilku 
minut. Wystarczy wybrać składniki i niemal natychmiast można nasycić się bardzo zdrowym napojem. 
Pokarmy bogate w przeciwutleniacze i pierwiastki śladowe spowalniają proces starzenia się oraz 
minimalizują nagromadzenie wolnych rodników w organizmie. Oto niektóre z wielu zalet zdrowej diety:
- dostateczna ilość energii,
- niższe ciśnienie krwi i mniejszy poziom stresu,
- dobry sen,
- łatwiejsze utrzymywanie optymalnej masy ciała,
- lepsza jakość skóry,
- silniejsze włosy i paznokcie,
- niższe ryzyko zachorowania na poważne choroby.

WYKAZ ELEMENTÓW
1.1 x korpus urządzenia
2. 1x mniejszy pojemnik (0,3l) bez uchwytu
3. 1x mniejszy pojemnik (0,3l) z uchwytem
4.1 x duży pojemnik (0,6l)
5.1 x nakładka bez uchwytu (ułatwiająca picie 
z pojemnika)
6. 1 x nakładka z uchwytem (ułatwiająca picie 
z pojemnika)
7. 1 x nóż ekstraktujący (krzyżowy)
8. 1 x nóż płaski
9. 2 x wieczko
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POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
1. Vložte ingredience do jedné z průhledných nádobek. Lze použít téměř jakékoliv 
ingredience. Je dobré do nádobky přidat také trochu vody či ledu.

2. Na nádobku nasaďte jeden z nástavců s noži a utáhněte. Dávejte pozor, abyste 
se neporanili ostrými noži. Po každém použití nože opláchněte pod tekoucí vodou.
Všeobecně se křížový nůž používá na mixování tekutých ingrediencí a plochý nůž se pou-
žívá na sušší ingredience.

3. Nádobku nasaďte zpět na tělo mixéru, nože směřují dolů. Zatlačte nádobku směrem 
dolů, otočením zajistěte nádobku na správné místo a začněte mixovat. Pokud není nádob-
ka správně zajištěna, neproběhne řádné mixování. Mixování trvá většinou 15-30 vteřin. Pro-
ces mixování vidíte skrz nádobku. Pokud nelze ingredience snadno rozmixovat, vezměte 
mixér do ruky a lehce jím zatřepte nahoru a dolů, aby se ingredience promíchaly a proces 
mixování se urychlil.

4. Po dokončení mixování otočte nádobkou a sejměte ji.
Z nádobky sundejte nástavec s noži a můžete obsah zpracovat.
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SPOSÓB UŻYCIA
1. Włóż składniki do jednego z przezroczystych pojemników. Można użyć różnych składników. 
Wskazanym jest dodać do pojemnika niewielką ilość wody lub lodu.

2. Załóż na pojemnik jedną z nakładek z nożami. Uważaj, żeby nie poranić się na ostrzach. 
Każdorazowo po zakończeniu pracy należy umyć noże pod bieżącą wodą. Nóż krzyżowy 
wykorzystywany jest do miksowania substancji ciekłych, a nóż płaski wykorzystywany jest do 
składników stałych.

3. Załóż pojemnik na korpus miksera, nożami do dołu. Dociśnij zbiornik w dół, zablokuj go przekręcając 
i rozpocznij miksowanie. Miksowanie nie będzie możliwe, gdy zbiornik nie będzie dobrze założony. 
W większości przypadków miksowanie powinno trwać 15-30 sekund. Proces miksowania możesz 
obserwować przez ścianki pojemnika. Gdy nie można zmiksować składników w prosty sposób, podnieś 
mikser i potrząsaj nim lekko w górę i w dół. 

4. Po zakończeniu miksowania przekręć pojemnik i zdejmij go. Usuń z pojemnika nakładkę 
z nożem, a zawartość możesz poddać dalszej obróbce.

Podobne urządzenia znajdą Państwo na stronie www.tvproducts.pl w dziale kuchniaPL-3-
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
OZNAČENÍ MODELU: HP-1409
NAPÁJENÍ: 220 - 240 V / 50 Hz
PŘÍKON: 600 W
IPX 0

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti 
produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do do-
movního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-
středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další po-
drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny po-
kuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci 
baterií.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddě-
lení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na re-
klamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvede-
nými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-
ným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-
vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí 
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závis-
losti na modelu.
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DANE TECHNICZNE
OZNACZENIE MODELU: HP-1409
ZASILANIE: 220-240 V~ / 50 Hz
MOC: 600 W
STOPIEŃ OCHRONY: IPX 0

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 go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty 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. 
Używając 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 itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

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. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w 
zależności od modelu produktu.

Podobne urządzenia znajdą Państwo na stronie www.tvproducts.pl w dziale kuchniaPL-4-


