
 

 

HB-B908-CE BAR BLENDER 
Bezpečnost 
Bezpečí vaše a bezpečí všech ostatních je velmi důležitá. Použili jsme mnoho důležitých informací pro 
bezpečnost jak do manuálu, tak na přístroj. Vždy si přečtěte a řiďte se všemi bezpečnostními pokyny.  

Toto je symbol pro upozornění. 

Symbol upozorňuje na nebezpečí možného zabití nebo zranění vás a ostatních.  

Všem bezpečnostním zprávám bude předcházet bezpečností symbol nebo slovo „NEBEZPEČÍ“ nebo 
„VAROVÁNÍ“. Tato slova znamenají: 

Pokud nebudete dodržovat pokyny, může dojít k zabití nebo vážnému 
zranění. 

Pokud nebudete dodržovat pokyny, může dojít k zabití nebo vážnému 
zranění. 

Všechny upozorňující zprávy označující nebezpečí vám říkají, jak snížit pravděpodobnost zranění a 
k čemu může dojít, pokud nebudete dodržovat bezpečnostních pokynů. 

Nebezpečí elektrického šoku. 

Připojte do uzemněné zásuvky. 

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel. 

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem. 

Nebezpečí pořezání.  

Při mixování vždy umístěte kryt na nádobu. 

Nedávejte ruce, lžíce, nebo jiné náčiní do nádoby, pokud 
mixujete. 

Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zlomeninám nebo říznutí. 

ŽÁDOST O ASISTENCI NEBO SERVIS 

Před voláním na asistenční službu prosím zkontrolujte v této příručce "Řešení problémů". Pokud stále 
potřebujete pomoc, následujte informace níže uvedené. Vždy, když budete volat asistenční servis, 
potřebujete znát číslo modelu. Tuto informaci můžete najít na štítku, který je uveden na spodní části 
mixéru. Rovněž si zaznamenejte datum nákupu, jméno prodejce, adresu a telefonický kontakt. 



Číslo modelu ____________ 

Datum nákupu ____________ 

Jméno prodejce ___________ 

Adresa prodejce ___________ 

Telefon na prodejce __________ 

Můžete si také telefonicky objednat náhradní díly u nejbližšího Hamilton Beach Commercial 
servisního centra nebo místního prodejce.  

 

DŮLEŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

UPOZORNĚNÍ – když používáte elektrické přístroje, měly by být dodrženy základní bezpečnostní 
pokyny včetně následujících: 

• Přečtěte si všechny instrukce. 
• Připojte do uzemněné zásuvky. 
• Nedotýkejte se povrchů, které mohou být horké. Používejte držadla. 
• Vysoká opatrnost musí být použita při pohybu spotřebiče, který obsahuje horký olej nebo 

jiné horké tekutiny. 
• Nepoužívejte přístroj pro jiné než zamýšlené použití. 
• Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku nebo základnu 

mixéru do vody nebo jiné kapaliny. 
• Dávejte bedlivý pozor, pokud jsou při používání přístroje v blízkosti děti. 
• Hamilton Beach nedoporučuje používání příslušenství, může dojít ke zranění.  
• Chcete-li snížit riziko úrazu, odpojte kabel ze zásuvky, pokud není používán, a před vložením 

nebo odstraněním částí mixéru. 
• Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo tak, aby se dotýkal horkých ploch. 
• Nepokládejte na nebo do blízkosti horkého plynového hořáku nebo elektrické trouby. 
• Aby se zabránilo úrazu nebo poškození mixéru či sklenice a řezacích nožů, NEVKLÁDEJTE 

nádobí do nádoby mixéru, zatímco je mixér v provozu nebo pokud ho nepoužíváte. 
• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. 
• Nože jsou ostré, buďte opatrní. 
• Denně kontrolujte nádobu a nože. Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované nože nebo 

zlomené ostří. Jednou za 12 měsíců vyměňte nádobu a nože. 
• Nepodceňujte čidla. 
• Nepoužívejte venku. 
• Tento spotřebič je určen na krátkou dobu provozu, s provozní dobou 3 minuty. 
• Aby nedošlo k poškození mixéru, nádoby nebo nožů, nepřemisťujte přístroj, když je 

v provozu. Pokud se mixování zastaví během provozu, vypněte mixér pomocí tlačítka OFF, 
vyjměte nádobu ze základny, odstraňte kryt nádoby a pomocí tenké gumové špachtle, 
odstraňte směs usazenou na nožích. 



• Nestříkejte na základnu mixéru vysokotlakou pistolí. 
• Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj z napájení. 
• Pokud chcete zabránit popálením horkou tekutinou stříkající z nádoby, vždy vyjměte uzávěr 

z krytu nádoby předtím, než začnete mixovat horké tekutiny. 
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud je porouchaný nebo je 

upuštěn nebo jinak poškozen jakýmkoliv způsobem. Vraťte přístroj do nejbližšího servisu pro 
přezkoumání, opravy, nebo elektrické či jiné mechanické nastavení. 

• Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho 
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Je-li namontován britský typ, 13 
Amper pojistka, musí být použita ASTA BS1362. Pokud potřebujete náhradní pojistky, musí 
být nahrazeny stejným barevným označením. Krytky pojistek a nosiče mohou být získány od 
schválených servisních pracovníků. 
Důležité: Pokud je konektor odříznutý, ihned jej zlikvidujte.  

 
PROVOZ MIXÉRU 
 

1. Umístěte přístroj na suchou a vyrovnanou podložku. 
2. Ujistěte se, že je vypínač v pozici OFF. Vložte kabel do správné zástrčky. 
3. Umístěte nádobu s ingrediencemi na podstavec a přiklopte víkem. 
4. Nastavte ovládací prvky dle svých požadavků. 
5. Posuňte vypínač do pozice ON nebo I. 

 
DÍLY A FUNKCE 
 
Díly a funkce mixérů 901/908/909/910/918/919 jsou vyznačeny na této straně. Před používáním 
mixéru se seznamte se všemi částmi a funkcemi. 
 
Váš mixér je určen k mixování a míchání nápojů. 
 
Poznámka: Mixér není určen k drcení ledu. Ledové kostky mohou být vložený do nápoje poté, co je 
umixován. 
 
 
OBSLUHA MIXÉRU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebezpečí elektrického šoku 
Připojte do uzemněné zásuvky. 
Nepoužívejte adaptér. 
Nepoužívejte prodlužovací kabel. 
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem. 



Nebezpečí pořezání. 
Při mixování vždy umístěte kryt na nádobu. 
Nedávejte ruce, lžíce, nebo jiné náčiní do nádoby, pokud mixujete. 
Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zlomeninám nebo říznutí. 

KONTROLKY 
 
Model 901: 
ON/OFF kontrolka – v pozici ON při provozu – 18 000 RPM, v pozici OFF při vypnutí 
 
Model 908, 909, 910, 918, 919: 
Dva samostatné spínače na předním panelu umožňují ovládat mixér pro přesné míchání dle 
požadavku: 
ON/OFF kontrolka - pozici ON při provozu, v pozici OFF při vypnutí 
HIGH/LOW kontrolka – umožňuje vybrat následující rychlosti:  HI – 17 800 RPM 
             LOW – 11 500 RPM 
 
Přepínač PULSE (Modely 910, 918, 919) se zapne pouze v případě, že je přístroj zapnutý. Když se 
spínač uvolní, přístroj se vypne. To vám umožní přesně ovládat / kontrolovat provoz mixéru. 
 
POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU 
 
Předtím, než začnete mixér používat, umyjte nádobu, kryt a sestavu nožů. Prostudujte si návod, jak 
čistit mixér. Nedávejte nože do myčky na nádobí. 
 
Pro provoz mixéru, postupujte následovně: 
 

1. Umístěte mixér na čistý, suchý a rovný povrch, nastavte ON / OFF do polohy OFF. 
2. Umístěte nože ostřím směrem nahoru. Vložte těsnění. 
3. Zapojte mixér do elektřiny.  
4. Vložte suroviny do nádoby mixéru. 
5. Umístěte nádobu na základnu mixéru. Ujistěte se, že je bezpečně zajištěn. 
6. Zavřete nádobu pomocí krytu. 
7. Nastavte Hi / Low přepínač (kromě modelu 901) na požadovanou rychlost. Viz "profesionální 

techniky mixování" – tipy pro mixování. 
 
Poznámka: Pokud chcete mixovat krátkou dobu, stiskněte PULSE (u některých modelů). I když jste 
stiskli Pulse spínač, mixér bude běžet na zvolené rychlosti. Uvolněte Pulse a přepněte na zastavení 
mixéru. 
 
OVLÁDÁNÍ MIXÉRU 
Profesionální techniky mixování 
 
Plnění nádoby: 
Pokud naplňujete nádobu surovinami, postupujte následující: 

• Použijte dostatečně množství tekutiny tak, aby byla směs tekutá. Do nádoby vlijte tekutinu 
jako PRVNÍ. 

• Pevné přísady nakrájejte na kousky cca 2,5 cm. 
• Ingredience přidávejte postupně. Nemixujte najednou všechny suroviny. 
• Nepřeplňujte nádobu. Mohlo by to způsobit špatné mixování. Větší a pevnější kousky 

zpracovávejte postupně.   
• Nepřekračujte objem 1 litru, když mixujete horké tekutiny. 



• Při míchání vždy umístěte kryt a plnící uzávěr na nádobu. Pro mixování horké kapaliny, 
odstraňte uzávěr z nádoby ještě před mixováním. 

 
Techniky mixování 
Ledové nápoje – Při mixování nepoužívejte velké kusy ledu. Mixér pro to není uzpůsoben. Můžete 
použít malé kostky ledu nebo rozdrcený led. Nalijte tekutinu, poté vložte led. Nastavte rychlost HIGH 
(kromě modelu 901) a mixujte do požadované konzistence. Kousky zmraženého ovoce mohou být 
přidány do mléka nebo ovocné šťávy pro výrobu mléčného koktejlu nebo džusu. 
 
 
Nebezpečí popálení 
Vždy si dávejte pozor při mixování horkých nápojů.  
V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k popálení. 
 
MIXOVÁNÍ HORKÝCH NÁPOJŮ 
Důležité: K minimalizaci opaření, musí být splněny následující preventivní opatření: 
 

• Při mixování horkého nápoje, nepřekračujte objem 1 litr. Nezapomeňte, že horký nápoj při 
mixování zvětšuje svůj objem. 

• Vždy umístěte kryt a neodstraňujte plnící uzávěr, aby se při mixování horkého nápoje 
zabránilo hromadění tlaku. 

• Při mixování nikdy nenechávejte obličej přímo nad nádobou, aby nedošlo k opaření párou. 
• Začněte pomalou rychlostí, poté si vyberte rychlost, kterou potřebujete. 

 
Plnící uzávěr 
Plnící uzávěr používejte k přilévání tekutiny v případě, že je mixér v chodu. 
 
PÉČE O MIXÉR 
Instrukce pro čištění 
 
 
 
Nebezpečí elektrického šoku 
Připojte do uzemněné zásuvky. 
Nepoužívejte adaptér. 
Nepoužívejte prodlužovací kabel. 
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem. 

Nebezpečí pořezání 
Při mixování vždy umístěte kryt na nádobu. 
Nedávejte ruce, lžíce, nebo jiné náčiní do nádoby, pokud mixujete. 
Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zlomeninám nebo 
říznutí. 

 
 
Hlavní čištění 
 
Nedovolte, aby na nožích zaschly zbytky jídla. Po každém použití opláchněte nádobu, nože a otřete 
podstavec. 



1. Vyjměte nádobu z podstavce a pak sejměte kryt. Přidejte čistící roztok do nádoby. Použijte 
mycí roztok teplé vody (méně než46 ° C) a bez mydlin. Použijte doporučené množství 
čisticího prostředku. 

2. Vydrhněte a opláchněte nádobu, kryt a plnící uzávěr od zbytků jídla. 
3. Naplňte nádobu ¼ vody s prostředkem a nasaďte na podstavec. 
4. Přiložte víko a zapněte na nejvyšší rychlost (kromě typu 901) na 2 minuty. Vyprázdněte 

nádobu. 
5. Opakujte krok 3 pomocí čisté vody. 
6. Otřete nádobu, víčko plnicího hrdla a kryt měkkým hadříkem nebo houbou, namočenou 

v čisticím prostředku. 
7. Otřete podstavec vlhkým hadříkem nebo houbou. Podstavec obsahuje elektrické 

komponenty: neponořujte, použijte vysokotlaký čistič. 
 
Dezinfekce 
 

1. Umyjte nádobu, tak jak je uvedeno v „Hlavním čištění“. 
2. Naplňte nádobu desinfekčním roztokem a umístěte na základnu. 
3. Přiložte víko a zapněte na nejvyšší rychlost (kromě typu 901) na 2 minuty. Vyprázdněte 

nádobu. 
4. Otřete mixér měkkým hadříkem nebo houbou namočenou v desinfekčním prostředku. 
5. Ponořte na 2 minuty kryt i víčko plnícího hrdla do desinfekčního roztoku. 
6. Odstraňte veškerou vlhkost z nožů a všech částí mixéru (kromě typu 901) a zapněte ho na 

nejvyšší otáčky po dobu 2 minut.  
7. Po usušení, umístěte prázdnou nádobu na základnu a spusťte na HIGH (kromě modelu 901) 

rychlost po dobu dvou sekund. 
8. Před dalším usušením opláchněte čistou vodou. 

 

Poznámka: Po dezinfekci neoplachujte nádobu, kryt ani plnící víčko. 

Doporučená desinfekce: 

Roztok dezinfekce by se měl skládat z 1 lžíce domácího bělidla na 3,6 litru čisté, chladné vody ( 16 °C) 
směsi podle návodu na bělidle.  Pokud desinfekci používáte jinak, než je doporučeno, měla by být 
dezinfekce testována pomocí dostupných testovacích proužků.  

PÉČE O MIXÉR 

Řešení problému 

Mixér se nepodařilo zpustit nebo se zastaví, zatímco má běžet a nejde znovu zapnout. 

ŘEŠENÍ:  

1. Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojen do elektřiny. 
2. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka elektrické zásuvky nebo nevypnul jistič. 

Suroviny se správně nepromíchaly. 

ŘEŠENÍ:  

1. Zkontrolujte, zda je v nádobě dostatek tekutiny. Obsah nádoby by měl být tekutý. 



2. Kousky surovin jsou příliš velké. Jejich velikost by neměla přesáhnout 2,5 cm. 
3. Nádoba je příliš plná. Nenaplňujte ji na maximum. 
4. Nože jsou ostré nebo poškozené. Denně je kontrolujte. 
5. Vyměňte sestavu nožů nejméně jednou za rok z důvodu poškození nebo opotřebení. 
6. Zkontrolujte, zda jsou nože správně nainstalovány. 
7. Pro mixování vyberte správnou rychlost. 

ÚDRŽBA: 

Kontrolujte mixér a jeho části jako je uvedeno níže. 

Denně – Odpojte mixér a vyndejte ho z podstavce. Zkontrolujte obal, otáčecí jednotku a nože, zda 
není nic poškozeno. Zkontrolujte, zda nejsou nože opotřebené nebo zničené. Pokud jsou nože 
uvolněné, dále je nepoužívejte a vyměňte je. Náhradní díly viz. níže. 

Týdně – Odpojte mixér a zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka nebo kabel. Pokud ano, 
kontaktujte viz. Žádost o asistenci nebo servis. 

Ročně – Vyměňte nádobu a nože jednou za rok. Náhradní díly viz. níže. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Model  popis    produktové číslo 

901  1 nádoba   6126-901 
908  1 nádoba  6126-908 
909  1 nádoba  6126-909 
910  1 nádoba  6126-910 
918  1 nádoba  98000 
919  1 nádoba  98100 
ALL  řezací jednotka  99100 


