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1. ÚVOD
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte a uschovejte návod k použití, protože obsahuje důležité informace.
S tímto produktem dokážete vařit, mixovat/sekat, ohřívat, rozmrazovat a sterilizovat. Je vhodný zejména na sterilování
kojeneckých lahví a doplňků a přípravu jídla pro miminka.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických spotřebičů třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby se snížilo
riziko požáru či zasažení elektrickým proudem a riziko dalších zranění:
1. Zkontrolujte, jestli údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
2. Spotřebič vždy umístěte na čistý a rovný povrch mimo dosah dětí.
3. Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny do kuchyňského robotu nebo mixéru, protože může
vystříknout ze spotřebiče a opařit vás.
4. Pokud spotřebič používáte v blízkosti dětí, musíte být mimořádně opatrní.
5. Tento spotřebič není určen pro osoby (a děti) s tělesným či mentálním postižením, pro osoby s
poruchami smyslového vnímání nebo pro osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou v
přítomnosti osob odpovědných za jejich bezpečnost.
6. Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
7. Před nasazením, výměnou nebo čištěním příslušenství spotřebič vždy odpojte.
8. Před každým použitím zkontrolujte, zda používané příslušenství není poškozeno. Při prvních
známkách poškození příslušenství nepoužívejte.
9. Nechte zařízení alespoň 15 minut schladit před dalším použitím.
10. Před každým požitím se ujistěte, že používané příslušenství je dobře nasazené a zajištěné.
11. Do zásobníku vody nevkládejte žádné předměty.
12. Spotřebič nezapínejte, pokud v něm není dostatečné množství vody.
13. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti a podobných zařízení jako jsou kuchyňské prostory
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách, v hotelech a na statcích.
14. Po každém použití nezapomeňte spotřebič odpojit.
15. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. Nechávejte zařízení
mimo dosah dětí.
16. Při zacházení s čepelemi mixéru buďte mimořádně opatrní, hlavně když vyprazdňujete nebo myjete
nádoby a čepele. Jsou velmi ostré.
17. Pokud se čepele zaseknou, spotřebič vždy ODPOJTE předtím, než odstraníte ingredience, které čepele
zablokovaly.
18. Na odebrání nádoby vždy použijte rukojeť.
19. Spotřebič se během vaření zahřeje a v případě styku s pokožkou může způsobit popáleniny.
20. Dávejte si pozor na horkou vodní páru, která během vaření uniká z nádoby a zásobníku vody a po
odstranění pokrývky.
21. Abyste zabránili popáleninám párou, po dokončení cyklu spotřebič ODPOJTE a POČKEJTE 10
MINUT před odstraněním pokrývky z nádoby a uzávěru ze zásobníku vody.
22. Spotřebič nenaklánějte, neobracejte, nevyprazdňujte ani nenaplňujte, dokud je zapnutý program.
23. Mezi dvěma programy nechte spotřebič 10 minut odpočívat.
24. Tento spotřebič používejte pouze k účelu, pro který je určen.
25. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
26. Před mytím nechte spotřebič vychladnout.
27. Před odložením spotřebiče vyprázdněte zásobník vody.
28. Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody.
29. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je napájecí přívod poškozen nebo pokud se vyskytla jakákoliv
chyba.
30. Pokud je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem. Kontaktujte, prosím, poprodejní
služby.
31. Servis zařízení by měl probíhat pouze u autorizovaných prodejců.

32. V případě zjištění poruchy spotřebič přestaňte používat a ihned kontaktujte vašeho distributora, aby
vám dali další instrukce.
33. Nepokoušejte se spotřebič sami otevřít ani rozebrat. Nemůžeme převzít odpovědnost, pokud nedodržíte
tyto instrukce.
Důležité: chtěli bychom vás informovat, že jakékoli změny a úpravy provedené jinými osobami než technickou
službou tohoto robota nejsou pokryty zárukou.

3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 KOMPONENTY:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Kryt zásobníku vody
Uzávěr
Zásobník a digitální ovládací panel
Kryt nádoby
Tepelně izolační kryt
Měřící nádoba
Kryt proti postříkání
Napařovací koš
Deska
Nádoba mixéru
Čepel
Těsnící kroužek čepele
Matice
Stěrka
Svorka
Lžíce
Nádoba 150 ml
Ochranný kotouč
Výstupní otvor

3.2 OVLÁDACÍ PANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zapnout/vypnout
Start/stop
Napařovat
Mixovat/sekat
Ohřívat
Sterilizovat
Udržovat teplé
Odvápnit
Zvýšit čas
Snížit čas

3.3 DISPLEJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Zapnuté/vypnuté
Mixování/sekání
Napařování
Čas
Hladina vody
Sterilizace
Ohřívání

4. FUNKCE
Multifunkční robot
Sterilizuje kojenecké láhve a příslušenství.
Rovnoměrně a rychle ohřívá kojenecké láhve a nádobky na jídlo všech velikostí.
Vaří a ohřívá jídlo na páře (k dispozici jsou dvě možnosti vaření v závislosti na druhu jídla), čímž se zachovají
všechny vitamíny.
- Rozmrazuje.
- Mixuje a seká při 2 rychlostech v závislosti na textuře jídla.
- Udržuje jídlo teplé od 1 do 8 hodin okolo 40 °C.
- Automatické připomenutí odvápnění nádrže.
- Obsahuje 1 parní košík, 2 misky na vaření, 1 lžičku, 1 kleště a 1 pokrývku proti cákání.
Kompletně rozložitelný pro snadnou údržbu.
Nádoba na mixování, parní košík, doplňkové misky a čepele jsou vhodné do myčky nádobí.
Nádoba na mixování má velký objem (1000 ml), který se může ještě zvětšit doplňkovými miskami.
Při nedostatku vody se chod automaticky zastaví výstražným pípnutím a na displeji se objeví ikona Hladina vody.
Intuitivní podsvícený displej se všemi možnostmi programů.
Díky prostoru pro navinutí napájecího kabelu a snadnému uskladnění příslušenství v misce zabírá při nepoužívání
málo prostoru.
Bez obsahu bisfenolu A.
-

5 NÁVOD K POUŽITÍ
5.1 POUŽITÍ
Před prvním použití, vše důkladně umyjte.
→ Plnění zásobníku vody
1. Kryt zásobníku odstraňte zatažením směrem nahoru.
2. Uzávěr otevřete otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Zásobník vody naplňte potřebným množstvím vody.
4. Zásobník vody uzavřete otočením uzávěru ve směru hodinových ručiček.
5. Kryt zásobníku vraťte na místo tak, že zarovnáte reliéf nádrže s otvorem na krytu a jemně zatlačíte kryt, abyste ho
dostali zpět.

→ Umístění nádoby na mixování
1. Ujistěte se, že ochranný kotouč (V) je na barevné ose pohonné jednotky. Nádobu na mixování (M) umístěte na
pohonnou jednotku a zarovnejte šipku na pohonné jednotce se zavřeným zámkem nádoby na mixování, dokud
neuslyšíte KLIKNUTÍ. Vývod páry (E) pohonné jednotky musí být před vývodem páry nádoby na mixování.
2. Položte hlavní pokrývku (G) na nádobu na mixování a otáčejte ji proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
KLIKNUTÍ. Pokud chcete pokrývku odebrat, otáčejte ve směru hodinových ručiček.
3. Když je pokrývka na nádobě, musí být háček na pokrývce zasunutý do uzamykacího otvoru, který je pro tento účel
určen.
Pokud nádoba na mixování s pokrývkou nejsou správně zajištěny, jak je to popsáno v předchozích krocích, funkce
MIXOVAT a SEKAT se nespustí.

→ Umístění parního košíku do nádoby na mixování
1. Srovnejte značku šipky se zobáčkem parního koše (L).
2. Vložte parní košík do nádoby na mixování.

→ Umístění dvou doplňkových misek
1. Umístěte doplňkovou misku 1 (s nebo bez mřížky) na parní košík tak, aby zářez misky zapadl do drážky na parním
košíku, která je pro tento účel určena.
Vedlejší pokrývku položte na doplňkovou misku.
2. Pro ještě větší košík přidejte i doplňkovou misku 2 (s nebo bez mřížky) na doplňkovou misku 1 tak, aby zářez
misky zapadl do drážky, která je pro tento účel určena.
Vedlejší pokrývku položte na doplňkovou misku.
→ Vaření více potravin najednou
1. Odeberte obě misky.
2. Pod každou misku vsuňte mřížku tak, aby zapadly drážky a zajistěte je otočením o 90 stupňů.
→ Odstranění a umístění čepelí
-- K odstranění:
1. Držte čepele jednou rukou, druhou otočte maticí a vytáhněte ji směrem k sobě.
2. Odstraňte čepele.
3. Dávejte pozor, abyste neztratili těsnící kroužek.
4. Umyjte čepele.
-- K umístění:
1. Umístěte těsnící kroužek na základnu čepelí .
Pozor: Těsnící kroužek musí být dobře umístěn, aby se zabránilo netěsnostem v nádobě na mixování.

Nejtlustší část musí být nahoře (strana čepelí).
Nejtenčí, zkosená část musí být na spodku (strana matice/misky)

2. Nasaďte čepele s těsnicím kroužkem do otvoru v nádobě na mixování (M).
3. Vložte matici (P) zpět na místo a otočením ji zajistíte.
4. Zatáhnete za čepele, abyste se přesvědčili, že jsou dobře umístěny.

5.2 VAŘENÍ NA PÁŘE
1. Naplňte zásobník vody.
2. Umístěte nádobu na mixování na pohonnou jednotku a zajistěte ji. Neodstraňujte čepele.
3. Parní košík vložte do nádoby na mixování .
4. Do parního košíku vložte jídlo.
5. V případě potřeby přidejte doplňkové misky a položte na ně příslušející pokrývku.
6. Pokud chcete připravovat několik potravin najednou, viz předchozí část "Vaření více potravin najednou".
7. Stiskněte tlačítko Zapnout/vypnout.
8. Stiskněte tlačítko Vařit a potom Spustit/přerušit. Rozsvícené tlačítko Vařit ukazuje, že právě probíhá vaření. Pokud
chcete vaření přerušit, znovu stiskněte Spustit/přerušit.
Maximální doba vaření je 30 minut, výchozí nastavení spotřebiče je 20 minut, poté stisknutím tlačítek + nebo - můžete
prodloužit nebo zkrátit dobu vaření.
Existují 2 různé možnosti vaření:
Stiskněte jednou Vaření při velké páře pro možnost velké páry. Určeno pro potraviny, které se vaří déle (např.
brambory, mrkev, maso…).
Stiskněte dvakrát Vaření při malé páře pro možnost malé páry. Určeno pro potraviny, které se vaří kratší
(např. cuketa, rajčata, ovoce…).
9. Na konci cyklu zazní pípnutí a blikne ikona Spustit/přerušit. Stisknutím Zapnout/vypnout spotřebič vypnete.
10. Vypněte a odpojte spotřebič.
11. Nechte několik minut vychladnout, a teprve potom odstraňte nádobu z pohonné jednotky a odstraňte pokrývku.
Dávejte pozor na riziko vzniku popálenin způsobených horkou párou, která vychází z nádoby, když odebíráte
pokrývku.
12. Pak je jídlo připraveno k podávání nebo mixování.

Čas vaření potravin
Druh potraviny

OVOCE

ZELENINA

MASO
RYBY

Potravina
jablko
pomeranč
broskev
hruška
ananas
švestka
chřest
brokolice
mrkev
květák
celer
cuketa
fenykl
zelené fazolky
pórek
cibule
hrášek
brambora
dýně
špenát
tuřín
sladký brambor
rajče
kuřecí, hovězí, jehněčí, vepřové
atd.
losos, mořský jazyk, treska,
pstruh, atd.

Čas vaření (přibližně)
5 min
10 min
10 min
5 min
15 min
10 min
10 min
20 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
20 min
15 min
15 min
20 min
20 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
20 min
15 min

POZNÁMKY:
Všechny ingredience musí být nakrájené na malé kostičky velikosti 2 až 3 cm.
Množství odpařené vody se liší v závislosti na okolní teplotě a na použité možnosti vaření, čím je vyšší, tím je
více odpařování.
Maximální doba vaření je 20 minut. Pokud to nestačí, tak:
▪ Spotřebič vypněte a odpojte.
▪ Počkejte 10 min.
▪ Otevřete zásobník vody. Dávejte si velký pozor na vodní páru, která může způsobit popáleniny.
▪ Do zásobníku vody dolijte dostatečné množství vody potřebné k dokončení vaření.
▪ Stiskněte tlačítko Spustit/přerušit a pokračujte ve vaření.
Když je zásobník vody prázdný, na displeji se objeví ikona Hladina vody.

5.3 MIXOVÁNÍ/SEKÁNÍ
1. Vložte nádobu na mixování na pohonnou jednotku a zajistěte ji.
2. Jídlo vložte přímo do nádoby na mixování.
3. Nasaďte pokrývku proti cákání (G) a na ni ještě hlavní pokrývku (D).
POZOR: Tato pokrývka se nesmí používat při vaření jídla na páře.
4. Spotřebič zapojte a zapněte stlačením Zapnout/vypnout.
5. Stiskněte Mixovat/sekat a potom Spustit/přerušit, abyste spustili program. Skládá se z 5 cyklů po 13 sekund. Mezi
cykly je dvousekundová přestávka. Pokud si přejete program přerušit, znovu stiskněte Spustit/přerušit.
Existují dvě možnosti rychlosti v závislosti na požadované textuře:
Stiskněte jednou pro možnost vysoké rychlosti, Mixování při vysoké rychlosti pro dosažení hladkého pyré.
Stiskněte dvakrát pro možnost nízké rychlosti, Mixování při nízké rychlosti pro dosažení pyré s malými
kousky.
6. Opakujte, dokud nedosáhnete požadovanou texturu.
7. Spotřebič vypněte a odpojte.
8. Nádobu odeberte použitím rukojeti.

9. Odeberte pokrývku a vyprázdněte obsah nádoby.
Pokud se funkce mixovat a sekat nespustí, zkontrolujte, zda jsou nádoba na mixování a hlavní pokrývka dobře
zajištěny. Pokud ne, postupujte podle části "Umístnění nádoby na mixování ".
Pozor: Mixovaní tuhých potravin může poškodit nádobu na mixování a čepele. Pokud je potravina příliš tvrdá,
předem ji změkčete, zejména v případě méně drolivých sušenek, které by se neměly přidávat přímo do kompotu nebo
namočit před spuštěním programu.
Jídlo
Například mrkev a voda

Maximální množství
540g mrkve a 360g vody

Doba trvání
13s zapnuté a 2s vypnuté

Maximální počet cyklů
5

5.4 STERILIZACE
1. Naplňte zásobník vody.
2. Parní košík vložte do nádoby na mixování.
3. Do košíku vložte kojeneckou láhev:
- kojenecká láhev se širokým otvorem: dudlík a uzávěr na kojenecké láhvi úplně nedotahujte.
- kojenecká láhev s klasickým otvorem: dudlík na kroužku položte na hrdlo kojenecké láhve vzhůru nohama.
4. V případě potřeby, v závislosti na velikosti kojenecké láhve přidejte doplňkové misky.
5. Nasaďte pokrývku. Ujistěte se, že je připevněna pořádně.
6. Na zahájení sterilizace stiskněte Sterilizovat, potom Spustit/přerušit. Pokud chcete program přerušit, znovu
stiskněte Spustit/přerušit.
Maximální čas sterilizace je 30 minut, na displeji se standardně zobrazuje 6 minut. Dobu sterilizace je možné
prodloužit nebo zkrátit stiskem + nebo -.
7. Na konci cyklu zazní pípnutí.
8. Spotřebič vypněte a odpojte.
9. Sterilovanou kojeneckou láhev vytáhněte pomocí kleští.
Pozor: misky jsou velmi teplé. Počkejte, dokud dostatečně vychladnou, abyste vybrali láhev připravenou k
použití nebo použijte kleště na vyjmutí sterilizovaných předmětů a příslušenství.

5.5 OHŘÍVÁNÍ/ROZMRAZOVÁNÍ
1. Naplňte zásobník vody.
2. Parní košík vložte do nádoby na mixování, podle potřeby přidejte doplňkové misky s nebo bez mřížek. Do parního
košíku vložte potraviny, nádobky na jídlo nebo kojenecké láhve. Nasaďte pokrývku. Ujistěte se, že je připevněna
pořádně.
3. Na zahájení ohřívání stiskněte Ohřát, potom Spustit/přerušit. Pokud chcete program přerušit, znovu stiskněte
Spustit/přerušit.
Maximální doba ohřívání je 30 minut, na displeji se standardně zobrazuje 3 minuty. Dobu vaření lze prodloužit nebo
zkrátit stisknutím + nebo -.
4. Na konci cyklu zazní pípnutí.
5. Spotřebič vypněte a odpojte.

6. Před složením pokrývky a odebráním nádoby z pohonné jednotky nechte spotřebič několik minut chladnout.
Dávejte pozor na riziko vzniku popálenin způsobených horkou párou, která vychází z nádoby, když odebíráte
pokrývku.
7. Na vyjmutí kojenecké láhve nebo teplých nádobek na jídlo použijte kleště.
Pozor: Teplota 37 °C je doporučena pro ohřev mléka nebo jídla pro děti. Vždy zkontrolujte teplotu jídla, než

ho dáte dítěti.

TABULKA ČASŮ OHŘEVU
100 ml v zásobníku vody (25 °C)

PP kojenecké
láhve

Skleněné lahve
Nádobky na
jídlo

30 ml
60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
210 ml
240 ml
270 ml
300 ml
330 ml
360 ml
100 grs
130 grs
200 grs
250 grs

Čas vaření/ohřívání (min)
Okolní teplota
Teplota v chladničce
(22 °C)
(5 °C)
3
4
3
5
4
6
4
6
4
6
5
7
5
7
6
7
6
8
6
8
6
8
7
9
4
5
5
6
5
7
6
8

200 ml v zásobníku vody
(25 °C)
Čas rozmrazování (min)
Teplota rozmrazování (17 °C)
10
12
12
13
14
14
15
15
15
16
17
17
13
14
15
16

Konečná teplota obsahu lahví se může lišit v závislosti na pokojové teplotě, velikosti a tvaru kojenecké láhve.
Pokud je teplota velmi nízká, může se zvýšit čas ohřívání a naopak.

5.6 Udržování teploty
1. Když je jídlo rozmixované nebo uvařené v páře, můžete jídlo nechat v napařovacím košíku nebo mixovací misce a
zakrýt krytem.
2. Naplňte nádobu 150ml vody
3. Zapněte funkci udržování teploty, výchozí čas je 60 minut a lze nastavit mezi 1h až 8h.
4. Po dokončení nastavení, začne po 5 sekundách pracovat, pokud tam nejsou další operace.
5. Nakrmte dítě, kdykoli to potřebuje.
6. Očistěte nádobu vodou, když skončíte.

6. ÚDRŽBA
6.1 Čištění a péče
Když spotřebič nepoužíváte, zásobník vody vždy vyprázdněte.
Nádoba na mixování, parní košík, doplňkové misky, čepele, pokrývka misky, lžička a kleště se mohou mýt houbou a
mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí, jestliže se vloží do hlavního košíku.
Pohonnou jednotku omyjte použitím měkkého hadříku.

Důležité:
Spotřebič čistěte po každém použití.
Spotřebič vždy odpojte a před čištěním se ujistěte, že vychladl.
Pohonnou jednotku nikdy nevkládejte do vody.
Čepele umývejte mimořádně opatrně, jsou velmi ostré.
Nepoužívejte abrazivní látky. Do spotřebiče nikdy nelijte bělidlo, chemické sterilizační roztoky ani tablety.
Ujistěte se, že po umytí čepele správně nasadíte.
Nezapomeňte vrátit na osu pohonné jednotky ochranný kotouč, abyste zabránili kapání na motor spotřebiče.

6.2 Odstraňování vodního kamene
Dlouhodobým používáním a v závislosti na kvalitě vody se na dně zásobníku mohou vytvořit usazeniny
vodního kamene.
Pozor: Tvrdá voda může zásobník vody rychle zanést vodním kamenem, a tím způsobit poruchu spotřebiče.
Doporučuje se používat čistou vodu (filtrovanou nebo demineralizovanou).
V případě, že používáte vodu z vodovodu (nedoporučuje se), doporučuje se odstraňovat vodní kámen octem každé dva
týdny následujícím způsobem:
1. Vodní kámen odstraňujte pravidelně. Nalijte 100 ml octa a 50ml vody do zásobníku vody.
2. Zapněte funkci odvápnění. Čas lze nastavit mezi 2-8h. Nádobu na mixování nechte prázdnou. Dávejte si pozor na
reakci vodní páry s octem. Odstraňování provádějte ve větrané místnosti.
3. Vyprázdněte zásobník a důkladně vyčistěte. Potom zásobník znovu naplňte 200 ml vody a zapněte funkci
napařování na 20 min. Nádobu na mixování nechte prázdnou. Před dalším použitím zásobník a nádobu pořádně
opláchněte.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE
-- maximální objem zásobníku vody: 280 ml
-- maximální objem nádoby na mixovaní: 900ml
-- Ochranu zajišťuje systém regulace teploty a bezpečnostní pojistka.
-- Příkon: 700 W (mixování: 120 W)
-- maximální napětí: 220 V – 240 V
-- váha: 2,1kg
-- rozměry: 288x132x212mm

8. LIKVIDACE VÝROBKU
Výrobek likvidujte zodpovědně:
Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.
Výrobek odevzdejte na určených sběrných místech.

Dovoz a distribuce:
Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno,
tel: +420 548 212 335, email: dasa@fiedler.eu

