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CZ  Kuchyňský robot
Návod k použití v originálním jazyce

STM 7870GG / STM 7871GR / STM 7872BL
STM 7873VT / STM 7874RD / STM 7875RS
STM 7876GD / STM 7877CH / STM 7878BK
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CZ Kuchyňský robot 
Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 
 ■ Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s  nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

 ■ Spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní 
kabel udržujte mimo dosah dětí. 

 ■ Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální 
napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce. 

 ■ Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo 
není výslovně doporučeno výrobcem pro tento typ spotřebiče. 

 ■ Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, 
v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen. 

 ■ Spotřebič vždy umísťujte na rovný, suchý a  stabilní povrch. Nepokládejte jej na 
elektrický nebo plynový vařič, do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které 
jsou zdrojem tepla. 

Nevkládejte ruce do prostoru, který je označen tímto symbolem. Jinak by 
mohlo dojít k úrazu, pokud je multifunkční hlava odklopena a není řádně 
aretována v horní poloze.

 ■ Nikdy nepoužívejte více typů nástavců současně. 
 ■ Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a  že 
multifunkční hlava je sklopena do horizontální polohy. Z bezpečnostních důvodů 
je tento spotřebič vybaven pojistkou, která neumožní spuštění motoru, pokud je 
multifunkční hlava odklopena. 

 ■ Pokud dojde k  odklopení multifunkční hlavy během provozu, chod spotřebiče 
se automaticky zastaví. Po sklopení multifunkční hlavy do horizontální pracovní 
polohy nedojde k  automatickému obnovení chodu spotřebiče. Pro obnovení 
chodu je třeba stisknout tlačítko A18 na displeji. 

 ■ Nedotýkejte se rotujících částí spotřebiče a dbejte na to, aby se do jejich blízkosti 
nedostaly cizí předměty, jako např. oblečení, vlasy apod. Mohlo by dojít k úrazu 
nebo poškození spotřebiče.

 ■ Jestliže nějaký předmět, jako například lžíce nebo vařečka, spadne do mísy během 
provozu, okamžitě nastavte regulátor rychlosti do polohy OFF (pohotovostní 
režim) a přívodní kabel odpojte od zásuvky. Vyčkejte, až se zastaví rotující části, 
a poté předmět vyjměte. 
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 ■ Pokud se přísady přichycují k  nástavci nebo stěnám mísy, spotřebič vypněte, 
odpojte od síťové zásuvky a vyčkejte, až se zastaví rotující části. Silikonovou stěrkou 
očistěte nástavec a stěny mísy. Poté můžete spotřebič opět uvést do chodu. 

 ■ Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru mlýnku na maso nedostaly 
vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, 
které mají být zpracovány. 

 ■ Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty k protlačení přísad plnicím otvorem 
mlýnku na maso. K tomuto účelu slouží přítlak, který je součástí příslušenství.

Varování: 
Nesprávné používání může vést ke zranění. 

 ■ Při manipulaci s  mlecím nožem mlýnku na maso a  nožovou jednotkou mixéru 
dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Zvýšená pozornost musí 
být věnována při vyprazdňování nádoby mixéru, při vyjímání nožové jednotky 
z nádoby, při vyjímání mlecího nože z komory a při čištění. 

 ■ Nepokoušejte se mlít kosti, skořápky ořechů nebo jiné tvrdé suroviny.
 ■ V  mixovací nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o  teplotě až do 55 °C. Při 
manipulaci s  horkými tekutinami a  potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. 
Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. 
Nikdy nespouštějte mixér bez řádně nasazeného víka. Pokud zpracováváte horké 
tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahřátého 
povrchu. Pro přenášení zahřáté mixovací nádoby používejte rukojeť.

 ■ Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 minut. V režimu hnětení nepřekračujte 
maximální dobu provozu 5 minut a při použití mixéru nepřekračujte dobu provozu 
2 minut. Před dalším spuštěním nechejte spotřebič 30 minut vychladnout.

 ■ Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, 
pokud ho necháváte bez dozoru a  před montáží, demontáží, čištěním nebo 
jeho přemístěním. Před demontáží spotřebiče a  výměnou příslušenství nebo 
přístupných částí, které se při používání pohybují, vyčkejte, až se pohyblivé části 
zastaví.

 ■ Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
 ■ Spotřebič nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné 
tekutiny.

 ■ Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může 
nepříznivě ovlivnit jeho životnost. 

 ■ Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo 
vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový 
kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu. 

 ■ Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by 
mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


