
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSmmooootthhiieeJJeett  

  



Náčrt komponentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt USB mixér 

Kapacita nádoby 530 ml 

Model motora 7.4 V 

Otáčky motora Naprázdno: <22 000rpm 

V záťaži: < 15 000rpm 

Pracovný prúd 10 - 18A 

Kapacita batérie 4000 mAh 

Režim nabíjania Powerbanka alebo 

Nabíjačka pre mobil 

Čas nabíjania cca 3 hodiny 

Pracovný čas cyklu 40s 

Materiál čepelí SUS304 

Materiál produktu ABS+PC 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny 

 1. Chod tohto zariadenia zabezpečuje batériou 

poháňaný DC motor. Pre nabíjanie tohto výrobku môže 

byť použitých mnoho nabíjačiek pre mobilné telefóny. 

Pred použitím zariadenie nabite nami dodávaným USB 

káblom. Primeraný čas nabíjania je cca 3 hodiny. 

 2. Pri prevádzke zariadenia ja zakázané otvoriť veko, 

vkladať ruky alebo niečo tvrdé do pohára. 

 3. Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý. 

Základňu nevkladajte do vody, ináč hrozí poškodenie jej 

komponentov. 

 4. Čas mixovania naprázdno je 5s. Najdlhší čas 

mixovania je 40s. Ak čas mixovania naprázdno prekročí 

5s alebo čas mixovania prekročí 40s, zariadenie sa 

automaticky zastaví s blikajúcou zelenou kontrolkou. 

Pred reštartom zariadenia, najprv resetujte vypínač a 

potom ho zapnite. Nemixujte veľkú záťaž, aby ste 

predišli preťaženiu el. komponentov a predĺžili životnosť 

zariadenia. 

 5. Ak sa mixér zastaví z dôvodu zablokovania kúskom 

ovocia, zakrátko sa spustí ochranná procedúra: 

automatické vypnutie a kontrolka bude blikať červeno - 

modro. Po vypnutí kontrolka blikať prestane. Po zapnutí 

bude zariadene opäť pracovať. 

 6. Príslušenstvo tohto zariadenia nesmie byť 

dezinfikované v mikrovlnke ani v teplote nad 50°C, 

spôsobilo by to jeho degradáciu. 

 7. Je zakázané príslušenstvo umývať v umývacích 

zariadeniach ako je napr. umývačka riadu. 

 8. Príslušenstvo je zakázané umývať kovovou vatou, 

abrazívnymi alebo agresívnymi prostriedkami. 

 9. Tento výrobok ja navrhnutý exkluzívne pre výrobu 

džúsov, nie pre mixovanie mäsa, jadier alebo orechov. 

 10. Uskladnite mimo dosahu detí. Nedovoľte aby so 

zariadením manipulovali osoby so zníženým mentálnym 

vnímaním. 

 11. Výrobok je určený iba pre osobné použitie alebo 

použitie pre rodinu. Ak sa vyskytne porucha, kontaktujte 

zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte ani 

neopravujte. Stratíte tak nárok na záručný servis. 

 

 

 

 

 

     

 

100% Max. nabitý 

25% Min nabitý 

Dvojklik pre štart 

Stojan 

LED kontrolka 

Vypínač 

Nabíjacý port Typ-C 

Podstava 

Kryt nádoby 

 

Telo pohára z PCTG 

potravinárskeho plastu  

304 - 6 čepieľ 

1. Pred použitím prosím nalejte do pohára vodu a zapnite zariadenie, aby sa pohár umyl. 

2. Ovocie nakrájajte na kúsky 1.5x1.5cm, vložte ich do pohára a potom doň nalejte mlieko alebo vodu. 

Mixér otočte hore dnom  a zapnite. Ako náhle čepele mixéra začnú pracovať, pretočte mixér do pôvodnej 

polohy, čím sa začne mixovať džús. 

3. Ak sú kúsky ovocia pre mixovanie príliš veľké, mixér reštartujte. Rovnako môžete mixérom pri mixovaní 

potriasť, čím bude výsledný nápoj jemnejší. 

4. Pri miešaní nápoje inej chuti pohár najprv umyte. Jednoducho nalejte do pohára vodu a zapnite mixér, 

čím sa nádoba umyje. 

Tipy 

SmoothieJet 

 



Použitie  

Pred použitím sa uistite, že batéria je plne nabitá a že je 

príslušenstvo čisté. Tento výrobok ma dvojitú ochranu. 

Výrobok pracuje iba vtedy, ak je pohár zasunutý do základne. 

 

 

 

 

 

 KROK 1:   KROK 2: 

Nalejte 3/5 vody alebo Vložte do pohára kúsky 

iného nápoja   ovocia (odporúčaná  

    veľkosť 1.5x1.5cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KROK 3:   KROK 4: 

Utiahnite kryt a uistite sa Mixér držte trošku  

že sú šípky na základni nahnutý a dvakrát  

a na poháre zarovnané stlačte štart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KROK 5:   KROK 6: 

Aby sa ovocie kompletne Po 40 sekundách mixér 

rozmixovalo, zatraste s automaticky zastane 

mixérom zo strany na a vy si môžete  

stranu    vychutnať svoj nápoj 

 

 

Analýza porúch a ich riešenie 

Porucha Analýza Riešenie 
1. Nie je možné 
spustiť zariadenie, 
bliká červená 
kontrolka 

Vybitá batéria Nabite batériu 

2. Pri chode bliká 
zelená kontrolka 

Chod naprázdno 
presiahol 5s, alebo 
mixovanie 
prekročilo 40s 

Reštartujte  

3. Pri chode bliká 
červená kontrolka 

Zablokovaný 
motor 

Vyberte veľké 
kúsky ovocia a 
reštartujte 

4. Netesnosť Problém s 
tesnením 

Znovu nasaďte 
tesnenie 

5. Striedajúco bliká 
červená a modrá 
kontrolka 

Magnet nie je 
zarovnaný so 
snímačom 

Je potrebné 
dotiahnuť veko 
pohára 

 

1. Pred použitím sa presvedčte, že je batéria plne 

nabitá 

 

2. Pre zostávajúcu kapacitu batérie stlačte tlačidlo 

 

3. Pri dlhšom čase bez používania, najprv nabite 

 

4. Skladovanie vybitej batérie na obdobie dlhšie ako 

1 mesiac môže viesť k jej poškodeniu. Samo 

vybíjanie zo stavu plného nabitia potrvá 6 

mesiacov. Ak skladujete mixér dlhší čas, 

pravidelne ho nabíjajte.  

 

 

Priateľské pripomenutie. 

Pre nabíjanie tohto zariadenia môžu byť použité 

nabíjačky mnohých druhov telefónov. Rovnako aj 

powerbanky. Po 3 hodinovom nabíjaní môžete 

pripraviť 10 - 12 pohárov nápoja. Ďakujeme, že 

používate náš mixér. 

 

 

 


