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Předpokládané použití: 
4 Vital blend (dále přístroj) je určen pouze pro použití 
v domácnosti  - raw stravy, smoothie , přípravě dětské 
stravy, drcení ledu, obilí , ořechů . 
 
Bezpečnostní upozornění: 
• Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím. 

• Tento spotřebič mohou používat 
děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými či mentálnimi 
schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čištění a údržbu 
prováděnou uživatelem nesmějí 
provádět děti bez dozoru. 
• Napájecí přívod veďte mimo prostory, kde se chodí 
a jezdí! 
• Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami. 
Nenechávejte jej viset přes okraj stolu. 
• Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí 
s napětím v síti u vás doma. 
• Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen. 
• Používejte vždy příslušenství dodané se spotřebičem. 
• Přístroj by měl být vypnut před zapojením a vypojením 
ze sítě. Nikdy neškubejte s napájecím přívodem při 
vytahování ze zásuvky. 
• Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí 
přívod nebo vidlice. 
• Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, 
svěřte jeho výměnu odbornému servisu. 
• Přístroj nepoužívejte, pokud je jakýmkoli způsobem 
poškozen. Neriskujte úraz elektrickým proudem a 
neopravujte přístroj. 
• Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vždy jej vypněte 
a vidlici napájecího přívodu vytáhněte ze zásuvky. 
• Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje pokud je 
horký a ujistěte se, že nemohou tahat za napájecí přívod. 
Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody 
nebo jiné kapaliny 
• Nedovolte, aby se napájecí přívod dotýkal horkého 
povrchu. Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout. 
• Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí 
odpovídat příslušným elektrotechnickým normám! 
• Opravy smí provádět pouze odborné opravny! 

 Predpokladané použitie: 
 4 Vital blend (ďalej prístroj) je určený len pre použitie 
v domácnosti – príprava surovej stravy, smoothie, príprava 

detskej stravy, drvenie ľadu, obilia, orechov. 
 
Bezpečnostné upozornenie: 
• Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím. 

• Tento spotrebič môžu používať 
deti vo veku 8  rokov  a  staršie a 
osoby so zníženými fyzickými alebo  
mentálnymi  schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí,  
ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča 
 bezpečným spôsobom a rozumia 
prípadným  nebezpečenstvám. Deti 
si so spotrebičom nesmú hrať.  
Čistenie a údržbu vykonávanú 
 užívateľom nesmú vykonávať deti bez 
dozoru. 
• Napájací prívod veďte mimo priestory, kadiaľ sa chodí 
a jazdí! 
• Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami. 
Nenechávajte ho visieť cez okraj stola. 
• Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí 
s napätím v sieti u vás doma. 
• Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. 
Používajte vždy príslušenstvo dodané so spotrebičom. 
• Prístroj by mal byť vypnutý pred zapojením a vypojením 
zo siete. Nikdy netrhajte s napájacím prívodom pri vyťahovaní 
zo zásuvky. 
• Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený napájací 
prívod alebo vidlica. 
• Ak je napájací prívod tohoto spotrebiča poškodený, 
zverte jeho výmenu odbornému servisu. 
• Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom 
poškodený. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte 
prístroj. 
• Pokiaľ na chvíľu opúšťate prístroj, vždy ho vypnite 
a vidlicu napájacieho prívodu vytiahnite zo zásuvky. 
• Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali prístroja pokiaľ je 
horúci a uistite sa, že nemôžu ťahať za napájací prívod. 
• Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody 
alebo inej kvapaliny 
• Nedovoľte, aby sa napájací prívod dotýkal horúceho 
povrchu. Skôr ako prístroj schováte, nechajte ho úplne 
vychladnúť. 
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• Před výměnou příslušenství nebo částí, které se při 
používání pohybují, spotřebič vypněte. 
• Vždy odpojte přístroj ze sítě (ze zásuvky), pokud ho 
necháváte bez dozoru a před výměnou příslušenství, 
montáží, demontáží nebo čištěním. 
• Nevkládejte do misky tvrdé předměty jako např. led, 
kosti apod. a za chodu přístroje se nepokoušejte vstrčit do 
misky prsty nebo lžičku. 
• Nestavte přístroj na horké povrchy. 
• Nevkládejte do přístroje horké potraviny nebo vodu 
o teplotě nad 80°C. 
•Nikdy nevsunujte např. prsty, vidličku, nůž, stěrku, lžíci do 
rotujících částí spotřebiče.  
• Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. 
•Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu 
pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti. – 
•Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými 
předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody 
ani ohýbat přes ostré hrany.  
• V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je 
nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. 
– •Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než 
pro který je určen a popsán v tomto návodu! 
 
 VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které 
není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko 
poranění.  Výrobce neručí za škody způsobené 
nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. 
znehodnocení potravin, poranění o ostří nože mixéru, 
požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě 
nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. 
 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Je nutno věnovat zvýšenou pozornost při 
manipulaci se sekacími čepelemi, zvláště při vyjímání 
čepelí z nádoby, při vyprazdňování nádoby a zejména při 
čištění čepelí. Nedotýkejte se čepelí prsty, hrozí nebezpečí 
pořezání. 
  
 
DŮLEŽITÉ:  
POTRAVINA NEBO VODA V NÁDOBCE SMÍ 
MÍT MAXIMÁLNĚ 80°C! 
MAXIMÁLNÍ DOBA CHODU JE 3 MINUTY ! Podle 
zatížení. Po této době musí přístroj 1 minutu chladnout.    
 
Upozornění  : Pokud je mixér ve stavu chodu naprázdno 
(např. čepel se nedokáže dotknout potraviny), odpojte jej 
od elektrické sítě a potraviny uvolněte. Mixér nesmí být v 
provozu naprázdno déle než 10 sekund!  
 
 
 

• Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí 
zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám! 
• Opravy môžu prevádzať len odborné opravovne! 
• Pred výmenou príslušenstva alebo jeho častí, ktoré sa 
pri používaní pohybujú, spotrebič vypnite. 
• Vždy odpojte prístroj zo siete (zo zásuvky), pokiaľ ho 
nechávate bez dozoru a pred výmenou príslušenstva, 
montážou, demontážou alebo čistením. 
• Nevkladajte do misky tvrdé predmety ako napr. ľad, 
kosti a pod. a za chodu prístroja sa nepokúšajte strčiť do 
misky prsty alebo lyžičku. 
• Nestavajte prístroj na horúce povrchy. 
• Nevkladajte do prístroja horúce potraviny alebo vodu 
s teplotou nad 80°C. 
• Sieťovú šnúru nemožno vymieňat. Ak je sieťová šnúra 

poškodená, spotrebič by sa mal znehodnotiť.  

  
Nikdy nevsúvajte napr. prsty, vidličku, nôž, stierku, lyžišku do 
rotujúcich častí spotrebičov. 
• Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. • 
Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu 
pracovnej dosky, kde by mohli dosiahnuť deti. - Napájací 
prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi 
predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponorený do 
vody ani ohýbaný cez ostré hrany. 
• V prípade potreby použitia predĺženého prívodu je potrebné, 
aby nedošlo k poškodeniu a vyhoveniu platným normám. • 
Spotrebič nikdy nepoužívejte na žiadny iný účel, ako je určený 
a opísaný v tomto návode! 
  

VAROVÁNIE: Pri nesprávnom použití zariadenia, ktoré nie je 
v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia. 
Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním 
spotrebiča a príslušenstva (napr. Znehodnotenie potravín, 
poranenie o ostrie nožového mixéra, požiar) a nie je 
zodpovedný za záruku na spotrebič v prípade nedodržania 
uvedených bezpečnostných upozornení 

UPOZORNENIE:  
Je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri manipulácii so 
sekacími čepeľami, obzvlášť pri vyberaní čepelí z nádoby, pri 
vyprázdňovaní nádoby a najmä pri čistení čepelí. Nedotýkajte 
sa čepelí prstami, hrozí nebezpečenstvo porezania. 
  
 
DÔLEŽITÉ:  
POTRAVINA ALEBO VODA V NÁDOBKE MÔŽE MAŤ 
MAXIMÁLNE 80°C! 
MAXIMÁLNA DOBA CHODU JE 3 MINUTY ! Po tejto dobe 
musí prístroj 1 minúty chladnúť.     
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Uvedení do provozu: 
Přístroj vyjměte z krabice. 
Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. 
Před prvním použitím omyjte přístroj dle odstavce čištění 
v tomto návodě. 
Dejte pozor na čepel , je ostrá.  
 
 
Čištění : 
Před čištěním vyjměte vidlici napájecího přívodu ze 
zásuvky. 
Neponořujte motor do vody! 
Nevkládejte přístroj ani jeho části do myčky nádobí! 
Víčko, čepel  a nádobu umývejte v horké vodě se 
saponátem. Důkladně je potom opláchněte pitnou vodou. 
Motor můžete otřít mírně navlhčenou houbičkou nebo 
textilií. 
Všechny části osušte a nechte oschnout. 
Nepoužívejte k čištění abrazivní (drsné) prostředky, tvrdé 
předměty a organická rozpouštědla! 
 
Lid – víko 
Cup lid – krytka  
Handle – rukojeť  
Jar – nádoba  objem 2 litry  
Housing – tělo  přístroje  
Control panel – ovládací panel  

 pěchovadlo  
  

 

 

 

  
Upozornenie: Ak mixér v stave chodu ide naprázdno (napr. 
Čapel nedokáže dotknúť potraviny), odpojte ho od elektrickej 
siete a uvoľnite potravinu. Mixér nesmie byť v prevádzke viac 
ako 10 sekúnd! 
  
 
 
Uvedenie do prevádzky: 
Prístroj vyberte z krabice. 
Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou. 
Pred prvým použitím umyte prístroj podľa odstavca čistenie v 
tomto návode . 
Na čepeľ je ostrá 
 
Čistenie : 
Pred čistením vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo 
zásuvky. 
Neponárajte motor do vody! 
Nevkladajte prístroj ani jeho časti do umývačky riadu! 
Viečko, čepel  a nádobu umývajte v horúcej vode so 
saponátom. Dôkladne ho potom opláchnite pitnou vodou. 
Motor môžete utrieť mierne navlhčenou hubkou alebo 
textíliou. 
Všetky časti osušte a nechajte uschnúť. 
Nepoužívajte na čistenie abrazívne (drsné) prostriedky, 
tvrdé predmety a organické rozpúštadlá! 
 
Lid – veko 
Cup lid – veko pohára  ( krytka)  
Handle – rukoveť  
Jar – nádoba  objem 2 litre  
Housing – telo pristoje  
Control panel – ovládací panel  
 

 vláčadlo 
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Popis ovládacího panelu : 

 

 
 
 6 tlačítek pro rychlé a snadné  ovládání :  
 
SPEED  - nastavení rychlosti  ( navýšení otáček u 
přednastavených programů )  
TIME – čas  ( navýšení času přípravy u  přednastavených 
progamů)  
MENU – výběr přednastavených programů 
POWER  - zapnutí  přístroje  
PULSE – pulzace  
ON/OFF -  zapnutí ovládání programů  
 
Přednastavené programy :  
 
Fruit (ovoce)  –  přednastavený čas 120 s  
Baby food ( dětská strava)- přednastavený čas 30s 
Sauce ( omáčka) – přednastavený čas 80s 
Grinder ( ořechy, mandle  )- přednastavený čas 60s  
Smoothie ( smoothie ) – přednastavený čas 40s 
Ice cream ( led, zmrzlina) – přednastavený čas  60s 
Mince (mletí  masa ) –přednastavený čas 10s  
Grains  ( mletí obilí, různá zrna) – přednastavený čas 90s  

 
  
Popis ovládacieho panelu: 
 

 
 
6 tlačidiel pre rýchle a jednoduché ovládanie: 
 
SPEED - nastavenie rýchlosti (zvýšenie otáčok u 
prednastavených programov) 
TIME - čas (zvýšenie času prípravy u prednastavených 
programov) 
MENU - výber prednastavených programov 
POWER - zapnutie prístroja 
PULS - pulzácia 
ON / OFF - zapnutie ovládania programov 
 
Prednastavené programy: 
 
Fruit  (ovocie) - prednastavený čas 120 s 
Baby food  (detská strava) - prednastavený čas 30s 
Sauce (omáčka) - prednastavený čas 80s 
Grinder  (orech, mandle) - prednastavený čas 60s 
Smoothie (smoothie) - prednastavený čas 40s 
Ice cream  (led, zmrzlina) - prednastavený čas 60s 
Mince (mletie mäsa) -prednastavený čas 10s 
 Grains  (mletie obilnín, rôzne zrná) - prednastavený čas 90s 
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Obsluha přístroje: 
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte 
příslušenství. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné 
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím 
doporučujeme  nádobu nejdříve vymýt. Nožová vložka je 
totiž z technologických důvodů ošetřena zdravotně 
nezávadným olejem. Proto nádobu nejdříve naplňte teplou 
vodou (max. 50 °C) s malým množstvím čisticího 
prostředku. Nádobu nasaďte na robot, nastavte maximální 
otáčky a spusťte na dobu 1 minuty. Nádobu poté 
vypláchněte čistou vodou. Postavte sestavený mixér s 
vybraným příslušenstvím na zvolenou rovnou, stabilní, 
hladkou a čistou pracovní plochu ve výšce minimálně 85 
cm, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Ponechejte 
volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči 
zajišťují proudění vzduchu při ventilaci a nesmí se zakrývat 
ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky. 
Přesvědčte se, že napájecí přívod není poškozen a že 
neprochází přes jakékoliv ostré či horké plochy. El. 
zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno mixér, 
v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě. Při prvním 
použití se může objevit krátké, mírné zakouření, to však 
není závada a důvod k reklamaci spotřebiče.  Správným 
usazením nádoby na pohonnou jednotku dojde k uvolnění 
bezpečnostní pojistky a pak lze spotřebič používat. Do 
otvoru ve víku vložte buď krytku nebo pěchovadlo . Po 
zapojení do elektrické zásuvkyproblikne panel a rozsvítí  
„POWER „ . Po zmačknutí tlačítka „ POWER“ se rozsvítí 
celý ovládací panel ,vč. přednastavených programů . Poté  
můžete již plnit nádobu potravinami  a spustit požadovaný 
program . Zmáčknutím tlačítka MENU volíte přednastavené  
programy ( sauce,  fruit atd.) a potvrdíte tlačítkem ON/OFF.  
Pro přerušení programu zmáčkněte tlačítko ON/OFF. 
Nesundávejte nikdy nádobu z přístroje před ukončením 
požadovaného programu – může dojít k poškození motoru.  
Pokud sejmete nádobu  během přípravy pokrmu ,dojde 
k automatickému vypnutí ! Pro opakované použití , musíte 
navolit příslušný program, který jste používali.  
 
 
Manuální nastavení rychlosti a času  
 
 Rychlost nastavíte pomocí tlačítka SPEED . K dispozici je 
celkem 8 rychlostí.  
Čas nastavíte pomocí tlačítka TIME.Čas lze nastavit v 
rozmezí od 60 sekund až po 9 minut.  
Nyní lze mixér spustit pomocí tlačítka  ON/OFF. Vždy musí 
být nastavena rychlost SPEED.  
 
 Každé zvolení tlačítka  se je podpořeno  akustickým 
signálem . 
 

 
 
 
 
Obsluha prístroja: 
 Odstráňte všetky obalové materiály a vyberajte príslušenstvo. 
Od spotrebiča odstráňte všetky prípadné lepiace fólie, 
samolepky alebo papier. Pred prvým použitím doporučujeme 
nádobu najskorej vymyť. Nožová vložka je kvôli 
technologickým dôvodom ošetrená zdravotne nezávadným 
olejom. Najprv naplňte nádobu teplou vodou (max. 50 ° C) s 
malým množstvom čistiaceho prostriedku. Nádobu nasaďte 
na robota, nastavte maximálnu rýchlosť a spustite 1 minútu. 
Nádobu potom vypláchnite čistou vodou. Postavte zostavený 
mixér s vybraným príslušenstvom na zvolenú rovnú, stabilnú, 
hladkú a čistú pracovnú plochu vo výške minimálne 85 cm, 
mimo dosah detí a nespôsobylých  osôb. Ponechejte voľný 
priestor pre riadnu ventiláciu. Otvory v spotrebičoch 
zabezpečujú prietok vzduchu pri vetraní a nesmú sa zakryť 
ani inak blokovať. Nesmu  byť odňaté nožičky. Presvedčte sa, 
že napájací kábel nie je poškodený a že neprechádza cez 
akékoľvek ostré alebo horúce plochy. El. Zásuvka musí byť 
dobre prístupná, aby mohol byť mixér, v prípade 
nebezpečenstva, ľahko odpojený od el. sieste. Pri prvom 
použití sa môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to nie je 
závada a dôvod na reklamáciu spotrebičov. Správnym 
usadením nádoby na pohonnú jednotku sa uvoľní 
bezpečnostná poistka a potom sa môže spotrebič používať. 
Do otvoru vo veku vložte buď krytku alebo stĺpik. Po zapojení 
do elektrického zásuvky preblikne panel a rozsvietí sa 
"POWER". Po stlačení  tlačidiel "POWER" sa rozsvieti celý 
ovládací panel, vč. Prednastavených programov. Potom už 
môžete plnit nádobu s potravinami a spustiť požadovaný 
program. Zatlačením tlačidla MENU volíte prednastavené 
programy (omáčka, ovocie atď.) A potvrdíte tlačidlom ON / 
OFF. 
Pri prerušení programu stlačte tlačidlo ON / OFF. Nespúšťajte 
nikdy nádobu z prístroja pred ukončením požadovaného 
programu - môže dôjsť k poškodeniu motora. 
Pokiaľ je nádoba počas prípravy pokrmu, automaticky sa 
vypne! Pre opakované použitie musíte zvoliť príslušný 
program, ktorý ste použili. 

 

 
Manuálne nastavenie rýchlosti a času 
 
 Nastavte rýchlosť pomocou tlačidiel SPEED. K dispozícii je 
celkovo 8 rýchostí. Čas nastavíte pomocou tlačidla TIME. Čas 
možno nastaviť v rozmedzí od 60 sekúnd po 9 minút. 
teraz môžete spustiť mixér pomocou tlačidiel ON / OFF. Vždy 
musí byť nastavená rýchlosť SPEED. 
 Každé zvolené tlačidlo je podporované akustickým signálom . 
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Použití přednastavených programů  
 Pomocí tlačítka MENU zvolte požadovaný program 
přípravy. Po stisknutí daného tlačítka se ozve akustický 
signál a podsvícení zvoleného tlačítka začne blikat . 
Stisknutím tlačítka ON/OFF lze spustit zvolený program 
přípravy. Jednotlivé fáze přednastavených programů jsou 
indikovány na displeji .Pokud chcete přednastavený 
program  přerušit, použijte tlačítko ON/OFF  , pro spuštění 
– pokračování  programu  znova stiknout tlačítko ON/OFF.  
Přednastavené programy mají vždy několik časových fází, 
při nichž dochází k automatické regulaci otáček. Jednotlivé 
programy se také liší v celkové době přípravy. 
 
Použití mixéru 
Suroviny před zpracováním očistěte a umyjte, případně 
nakrájejte na menší kousky. Vložte všechny ingredience do 
nádoby, uzavřete víkem s krytkou. Uzavřenou nádobu se 
surovinami umístěte na pohonnou jednotku. Poté použijte 
manuální nastavení rychlosti a času přípravy nebo použijte 
jeden z přednastavených programů .Doporučujeme občas 
práci přerušit, spotřebič vypnout a odstranit případné 
potraviny, které se nalepily na nůž nebo nádobu a víko. 
Mixér je určen k přípravě šťáv, mléčných koktejlů, 
smoothie, omáček, zmrzliny polévek, dětské a dietní 
výživy, výrobě pyré, apod. Pro přitlačení větších kusů 
surovin k noži používejte pěchovadlo 
 Doporučení – Pokud budete zpracovávat větší množství 
potravin, rozdělte si je do jednotlivých dávek tak, abyste 
nepřetížili pohonnou jednotku.  
 Tvrdé suroviny (např. luštěniny, sojové boby, apod.) 
namočte před zpracováním do vody. 
Pro správnou funkci drcení kostek ledu dodržujte 
maximální množství po rysku 1000 ml. – Při zpracování 
ořechů na zhotovení másla je minimální množství 500 g. 
Po celou dobu sekání je potřeba pěchovadlem posunovat 
ořechy do prostoru záběru nože. 
 U přípravy menšího množství surovin pro nápoje, těsta a 
pyré se doporučuje do nádoby nalít malé množství tekutiny 
již na začátku mixování.  
 Pěchovadlo nikdy nepoužívejte samostatně bez víka !!   
Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude 
výsledek jemnější.  
 Můžete zpracovávat také horké tekutiny až do teploty 80 
°C, např. omáčky, polévky. 
 U tekutin, které tvoří pěnu (např. mléko) nikdy nenaplňujte 
nádobu až po 2000 ml, aby nedošlo k přetečení. V tomto 
případě doporučujeme množství cca 1250 ml. 
 Pokud nejste s výsledkem spokojeni, spotřebič vypněte, 
pomocí stěrky suroviny promíchejte, odeberte část surovin 
nebo přidejte trochu tekutin. 
 Časy příprav (zpracování) závisí na množství, druhu a 
kvalitě použitých substancí, standardně se však pohybují v 
desítkách sekund.  
Jedná se o vysokootáčkový mixér. Otáčky se pohybují v 

Použití prednastavených programov 
 Pomocou tlačidla MENU vyberte požadovaný program 
prípravy. Po stlačení tlačidla sa ozve akustický signál a 
podsvietenie zvoleného tlačidla začne blikať. Stlačením 
tlačidla ON / OFF môžete spustiť zvolený program prípravy. 
Jednotlivé fázy prednastavených programov sú zobrazené na 
displeji. Ak chcete prerušiť predvolený program, použite 
tlačidlo ON / OFF, pre spustenie - pokračovanie programu 
znovu stlačte tlačidlo ON / OFF. 
Prednastavené programy majú vždy niekoľko časových fáz, 
pri ktorých dochádza k automatickej regulácii otáčok. 

Jednotlivé programy sa tiež líšia v celkovom čase prípravy. 

 
Použitie mixéru 
Suroviny pred spracovaním očistite a umyjte, prípadne 
nakrájejte na menšie kúsky. Vložte všetky ingredience do 
nádoby, uzatvorte viečko s krytkou. Uzatvorenú nádobu 
umiestnite zo surovinou  na pohonnú jednotku. Použite 
manuálnu rýchlosť a čas prípravy alebo použite  
jeden z prednastavených programov. Doporučujeme občas 
prestať pracovať, spotrebič vypnúť a odstrániť prípadné 
potraviny, ktoré boli nalepené na nôži alebo nádobe a viku. 
Mixér je určený na prípravu šťavy, mliečnych koktejlov, 
smoothie, omáčok, zmrzlinových polievok, detských a 
diétnych potravín, výroby pyré, atď. Pri pritiahnutie väčších 
kusov surovín k nožom používajte páčidlo 
 Doporučenie - Ak budete spracovávať väčšie množstvo 
potravín, rozdeľte ich do jednotlivých dávok, aby ste 
nepreťažili pohonnú jednotku. 
 Tvrdé suroviny (napr. lieskove orechy, sojové boby, apod.) 
Namočte pred spracovaním do vody. 
Pre správnu funkciu drvenia kociek ľadu dodržujte maximálne 
množstvo po rysku 1000 ml. - pri spracovaní orechov na 
výrobu mlieka je minimálne množstvo 500 g. Po celú dobu 
sekania je potrebné presunúť orechy do priestoru záběru 
noža. 
 Pri príprave menšieho množstva surovín na nápoje a pyré sa 
odporúča do nádoby naplniť malé množstvo tekutiny už pri 
začiatku miešania. 
 Vtláčadlo nikdy nepoužívejte samostatne bez vika !! Čím 
dlhšie sa potraviny v mixéri spracujú, tím bude výsledok 
jemnejší. 
 Môžete spracovať aj hotové tekutiny až do teploty 80 ° C, 

napr. Omáčky, polievky. 
 U kvapalín, ktoré tvoria penu (napr. Mlieko) nikdy neplňte 
nádobu až po 2000 ml, aby nedošlo k pretečeniu. V tomto 
prípade doporučujeme množstvo cca 1250 ml. 
 Pokiaľ nie je výsledok uspokojivý, spotrebič vypnite, 
pomocou varešky suroviny premiešajte, odoberte časť 
suroviny alebo pridajte trochu tekutín. 
 Časy príprav (závisí na množstve, druhu a kvalite použitých 
látok, ale štandardne sa pohybujú v desiatkach sekúnd. 
Jedná sa o vysokootáčkový mixér. Otáčky sa pohybujú v 
rozsahu 15000-25000 ot. Za minutu. Rýchle nastavenie vždy 
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rozsahu 15000-25000 ot. za minutu. Rychlost vždy 
nastavujte s přihlédnutím na druh a množství 
zpracovávaných surovin a také na zralost zejména u ovoce 
a zeleniny. Doporučujeme vždy mixér zapínat na minimální 
otáčky a pak postupně dle potřeby zvyšovat výkon 
.Při zpracovávání zmražených potravin použijte vždy 
maximální rychlost již při prvním zapnutí. 
 
 
RECEPTY  
Následující typy zpracování považujte za příklady a za 
inspiraci, jejich účelem není poskytnout návod, ale ukázat 
možnosti různého zpracování potravin. Množství surovin je 
uváděno pro 1 porci. Je-li to nutné, rozdělte suroviny v 
daném poměru do více dávek. Nikdy nedávejte do nádoby 
větší množsví, než je označeno ryskou MAX! 
 
 
Smoothie z mrkve a jablek  
Ingredience :  
1 ks mrkev   
 1 ks jablka 
 1/2 ks citrón   
 100 ml vody 
 Postup: Mrkev v jablka omyjte, oloupejte a nakrájejte na 
menší kousky. Poté vše vložímte do mixéru. Dle potřeby 
dochuťte vymačkanou šťávou z citrónu Nakonec vše řádně 
rozmixujte. 
 
Brusinkové smoothie  
Ingredience: 
100g  brusineky   
100 ml brusinkový džus   
50 ml bílého   
50g jahod 
 Postup: Brusinky a jahody podle potřeby očistíme. Poté 
všechny suroviny vložte mixéru a umixujeme do jemna. 
 
Banánovo-jahodová zmrzlina  
Ingredience: 
1 ks banány   
50g  jahody   
Postup: Banány oloupejte, nakrájejte na poloviny a 
nechejte zmrazit. Použijte hodně vyzrálé banány. Jahody 
dle potřeby očistěte a omyjte. Chcete-li, můžete je také 
nechat zmrazit (není to nutné). Poté vše vložte do mixéru a 
rozmixujte. Při výrobě zmrzliny použijte pěchovadlo pro 
posun surovin k noži. Zmražené banány krásně vytvoří 
zmrzlinovou konzistenci. 
 
 
Jarní detoxikační smoothie (červené) 
Ingredience:  
Medvědí česnek hrst 

s prihliadnutím na druh a množstvo spracovaných surovín a 
tiež na materiály najmä u ovocia a zeleniny. Doporučujeme 
vždy mixér zapnúť na minimálne otáčku a následne postupne 
zvyšovať výkon 
.Pri spracovaní čerstvých potravín vždy používajte maximálnu 
rýchlosť pri prvom zapnutí 
 
RECEPTY 
Nasledujúce typy spracovania považujú za príklady a za 
inšpiráciu, ich účelom nie je poskytnúť návod, ale ukázať 
možnosti rôznych spracovania potravín. Množstvo surovín je 
uvedené pre 1 porciu. Ak je to potrebné, rozdelte suroviny v 
danom pomere do viac dávok. Nikdy nedávejte do nádoby 
väčšie množstvo, než je vyznačené ryskou MAX! 
  
Smoothie z mrkvy a jablk 
Ingrediencie : 
 1 ks mrkev   
  1 ks jablka 
  1/2 ks citrónu 
  100 ml vody 
Postup: Mrkvu a jablko umyte, nakrájajte na menšie kúsky. 
Potom všetko vložte do mixéra. Podľa potreby dochuťte 
vytlačenou  šťavou z citrónu Nakoniec všetko správne 
rozmixujte 
 
Brusnicové smoothie 
Ingrediencie: 
100 g brusnice 
100 ml cibuľového džusu 
50 ml 
50g jahody 
 Postup: Brusnice a jahody podľa potreby očistíme. Potom 
všetky suroviny vložte do mixéra a zmiešajte do jemnej 
ingrediencie 

 
Banánovo-jahodová zmrzlina 
Ingrediencie: 
1 ks banány 
50g jahody 

Postupujte: Nakrájajte na polovicu a nechajte zmraziť. 
Použite veľa zrelých banánov. Jahody podľa potreby očistite a 
umyte. Ak chcete, môžete ich tiež nechať zmraziť (nie je 
potrebné). Potom všetky vložte do mixéra a rozmixujte. Pri 
výrobe zmrzliny použite varešku na posun surovín do nožov. 
Zmrazené banány budú krásne vytvárať zmrzlinovú 
konzistenciu. 

 

 

 

 
Jarné detoxikační smoothie (červené) 
Ingrediencie: 
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Štáva z jedné středně velké řepy 
1ks jablko 
50-150 ml vody  nebo dle potřeby 
Medvědí česnek je jarní bylinou s protizánětlivými účinky. 
Obsahuje vysoké procento vitamínu C. 
 
Zelené smoothie s chia semínky 
Ingredience:  
1 šálek mandlového mléka 
1 velká hrst opraných lístků baby špenátu 
1 banán 
1 oloupané kiwi 
2 lžíce chia semínek 
Chia semínka jsou plná energie, vitamínů a minerálů. 
Smoothie je vhodné pro ranní povzbuzení místo ranní 
kávy. Mandlové mléko je rostlinného původu a je vhodné 
tudíž pro Raw stravu. 
 
    
 
Likvidace přístroje: 
Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, 
je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní 
prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001Sb. z. 
v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné 
materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu 
použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se 
do přírody dostaly případné škodlivé látky. 
Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje 
a provádí ji pověřená organizace. 
Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat 
výrobek na jednom z těchto míst: 
- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus) 
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných 
obcí nebo výrobcem. 
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do 
komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody! 
Likvidace obalového materiálu: 
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí 
být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový 
materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na 
místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto 
místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad 
třiďte takto: 
Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru 
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE) 
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora. 
 
Důležité upozornění: 
Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v 
žádném případě závadou spotřebiče. 
Technické změny: Výrobce si vyhrazuje právo technických 
změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality 
výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny. 

Medvedí cesnak 
Šťáva z jedného stredne veľkej repy 
1ks jablko 
50 až 150 ml vody alebo podľa potreby 
Medvedí cesnak je jarnou bylinou s protizápalovými  
účinkami. Obsahuje vysoké percento vitamínu C. 
 
Zelené smoothie s chia semínky 
Ingrediencie: 
1 šálok mandľového mlieka 
1 veľká hrst opraných lístků detskej slečny 
1 banán 
1 olupané kiwi 
2 lyžičku chia semienok 
Chia semienka sú plné energie, vitamínov a minerálov. 
Smoothie je vhodné pre ranné povzbudenie miesto rannéj 
kávy. Mandlové mlieko je rastlinného pôvodu a je vhodné pre 
surové potraviny. 
  
 
 Likvidácia prístroja: 
Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je 
potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné 
prostredie. Túto problematiku rieši zákon č.223/2001 Zb.z.v 
platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné 
materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu 
použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa 
do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a 
recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená 
organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je 
odovzdať výrobok na jednom z týchto miest: 
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus) 
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie 
definovaných obcou alebo výrobcom. 
Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do 
komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do volnej prírody! 
Likvidácia obalového materiálu: 
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie 
byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera) 
Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo 
uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného 
odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a 
kontajnery. 
Odpad trieďte takto: 
 Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera 
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE) 
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora. 
 
Dôležité upozornenie: 
Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom 
prípade závadou spotrebiča. 
Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo technických 
zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality 
výrobku. Tlačové chyby vyhradené. 
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Technické údaje  : 
 
Napětí: 230V / 50Hz 
Výkon: 2200W 
Objem nádoby : 2500ml  
Hladina Lwa: 88dB 
 
Servisní zajištění: 
Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 
Jablonné nad Orlicí, tel.: 607035094, e-mail:  
servis@isolit-bravo.cz  
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. 
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo 
nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a 
aktualizovaném na internetové stránce www.Isolit-Bravo.cz 
. 
 
Obecné podmínky záruky: 
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce 
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim 
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. 
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při 
používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu 
s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro 
profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných 
výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty 
uchovat 
původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se 
předešlo způsobení škody na výrobku.Takto způsobená 
škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod 
reklamace. Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců 
od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady 
lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 
Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob 
určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po 
dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je 
předmětem uplatněné reklamace, a to předložením 
záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté 
kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, 
změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak 
poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení 
výrobku nebudou považovány za doklady prokazující 
zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) 
způsobené jejím obvyklým používáním (§619 odst. 2 
Občanského zákoníku).  Záruka se též nevztahuje na 
závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým 
používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto 
smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, 
pokud výrobek: 
• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který 
je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod 
v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je 

 
   
Technické údaje: 
 
Napätie: 230V / 50Hz 
Výkon: 2200W 
Objem nádoby: 2500ml 
Hladina Lwa: 88dB 
 
Servisné zaistenie: 
Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší 
servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na 
aktualizovanej internetovej stránke  
www.Isolit-Bravo.cz , prípadne u dovozcu: 
Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina, 
e-mail: bravosk@stonline.sk , tel.: 00420 607035094 
 
Obecné podmienky záruky: 
Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie 
od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim 
neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. 
Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní 
iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom 
nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne 
použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. 
Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať 
pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa 
predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená 
škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. 
Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu 
zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné 
uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva 
na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených 
k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a 
preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom 
uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a 
originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým 
označním výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, 
alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez 
pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo 
doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady 
preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u 
predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie věci 
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, 
odst. 2 Občianského zákoníka). Za obvyklé používanie v 
tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, 
pokiaľ výrobok: 
• Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý 
je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod 
v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. 
s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný. 
• Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, 
používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný. 
• Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
http://www.isolit-bravo.cz/
http://www.isolit-bravo.cz/
mailto:bravosk@stonline.sk


  ČESKY.................................................................................            ...SLOVENSKY.......                                           .............                                                                               

- 11 - 

pro spotřebitele závazný. 
• Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, 
používán šetrně, pozorně a nepřetěžován. 
• Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném 
prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je 
přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro 
podnikání s tímto výrobkem. 
• Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání 
a s nezakrytými větracími otvory. 
• Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. 
slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, 
vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí 
nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při 
elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému 
napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí 
předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či 
výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji  
(včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu 
napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických 
procesů např. použitých napájecích článků apod.  
• Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo 
nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a 
mechanický vliv) 
• Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny 
konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí 
výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost 
jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, 
vyroben a schválen. 
• Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným 
příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno 
příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. 
baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese 
odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku 
vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných 
výrobců, stejně jako použitím poškozeného, 
opotřebovaného a znečistěného příslušenství a náplní. 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; 
neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo 
smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není 
poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), 
zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, 
krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy 
od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany 
prodávajícího. 
• Je používán v souladu se zákony, technickými normami 
a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, 
a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající 
těmto normám a charakteru výrobku. 
• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím 
provozu v domácnosti. 
• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do 
hodnoty 
3 mmol/l). Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, 
není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno 

prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ 
je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel 
než pre podnikanie s týmto výrobkom. 
• Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania 
a nezakrytými vetracími otvormi. 
• Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, 
napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagne- 
tickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, 
preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či 
výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji 
(včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému 
napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických 
procesov napr. použitých napájacích článkov a pod. 
• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo 
nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický 
a mechanický vplyv) 
• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny 
konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo 
rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevedeniu 
alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú 
bol nevrhnutý, vyrobený a schválený. 
• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným 
príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, 
podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma 
Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie 
odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady 
výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva 
a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, 
opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní. 
• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: 
nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene 
alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky 
alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou 
(i z baterie), zlomením alebo pretrhnutímkáblov, 
konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškodenia v 
priebehu prepravy od okamihu zakúpenia 
a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho. 
• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a 
bezpečnostnými predpismi platnými v  Slovenskej republike, 
tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce 
týmto normám a charakteru výrobku. 
• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce 
prevádzke v domácnosti. 
• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l). 
Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianského 
zákoníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované: 
• Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené 
obvyklýmpoužívaním výrobku alebo časti výrobku (napr. 
vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie 
nožov, frézok a strúhadiel). 
• Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním 
výrobku. 
• Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho 
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zejména: 
• Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené 
obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. 
vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, 
frézek a struhadel). 
• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním 
výrobku. 
• Změna barvy topných ploch nebo montážního a 
izolačního 
materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na 
topné plochy, poškrábání ploch. 
• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami 
a vodním kamenem. 
• Poškození skleněných a keramických částí výrobku, 
frézek, planžet, střihacích a řezacích nožů. 
• Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, 
akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, 
hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců). 
• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat 
nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, 
filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek 
vadu,kterou je možno rychle a bez následků odstranit, 
bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok 
spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou 
části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu 
odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že 
to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti 
reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy 
Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou 
způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou 
Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný 
důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO 
vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. 
Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, 
nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při 
odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit 
kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, 
zár. listu a ochraného obalu. Záruka začíná běžet od data 
převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel 
nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož 
nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od 
data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný 
servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování 
opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený 
výrobek odprodat za podmínek stanovených vaktuálním 
Občanském zákoniku  a z prodeje si uhradit své náklady 
na opravu a skladování. 
Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010 
 
 

 
 
 

a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení 
materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie 
plôch. 
• Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným 
kamenom. 
• Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, 
frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov. 
• Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 
mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, 
žiarovky 6 mesiacov). 
• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu 
zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre 
vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať 
výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov 
odstraniť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný 
nárok spotrbiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou 
časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, 
aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice 
EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou 
zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou 
dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať 
za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia 
výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné 
posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú 
opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri 
odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný 
výrobok včetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a 
ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia 
výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme 
opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná 
reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy 
k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo 
účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného 
výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok 
odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a 
skladovanie. 
Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010 
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Servisní  síť výrobků Isolit–Bravo k 1.1.2016 
 
Firemní   servis :   Isolit-Bravo, spol. s r.o. 
                                Jablonské nábřeží 305 
                                561 64 Jablonné nad Orlicí 
Tel.: 607 035 094, 607 035 0126 
E-mail: servis@Isolit-Bravo.cz 
 

 Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy  výrobků 

 Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena 
na www.Isolit-Bravo.cz  a www.bravospotrebice.cz 

 
 ] 

1. Praha 6, 160 00, Bedřich Mayer, Kladenská 260, tel.: 
235355070, [ DS ] 
 

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012: 
 
  
1.Bratislava,811 07, sběrna ViVa servis, Mýtná 17, tel. 
024/5958855, servis@vivaservis.sk 
 
2. Tomášov,900 44, ViVa servis, 1.Mája 19, tel.024/9588555 
 
3.Námestovo, 029 01, ZMJ el. servis, 029 01 Námestovo, 
Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmj@orava.sk 
 
4.Prešov,080 06,D-J servis,s.r.o., Šebastovská 17,tel. 
051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk 
 
5.Spišská Nová Ves, 052 01, Villa Market s.r.o., Odborárov 
49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
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Záruční list / Záručný list 
 

Název výrobku / Názov výrobku:      4Vital blend  

                                                            4Vital blend 

 

 

Typ:               B-4618   

            

 

 

Výrobce:                         Isolit-Bravo, spol. s r. o. 

                                                      561 64 Jablonné nad Orlicí 

                                                      tel.: 607 035 131  

 

Dovozca do SR:                           Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina 

                                                            tel: .: +420 607 035 131,   

 

Razítko prodejny a podpis prodavače: 

Pečiatka predajne a podpis predavača: 

 

 

Datum prodeje / Dátum predaja : 

Reklamace / Reklamácia : 

 

 

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ: 

 

 

 

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie: 

 

 

 

 

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny): 

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne): 

 

 

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa: 

 

 

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka 

servisu): 

 

 

 


