
NÁVOD K OBSLUZE
PERSONAL BLENDER VIDIA

Model: PBL-001

Před prvním použitím si důkladně přečtěte  následující  pokyny a uschovejte je pro další použití.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba dodržovat
následující bezpečnostní opatření: 

1. Přečtěte si veškeré pokyny. 

2. Před prvním použitím zkontrolujte, zda hodnota napětí ve vaší domácnosti
souhlasí s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku. 

3. Nikdy nenechávejte viset přívodní kabel přes hranu stolu nebo kuchyňské
desky. 

4. Neumisťujte zařízení na nebo do blízkosti plynového či elektrického sporáku
nebo horké trouby.

5. Zařízení nespouštějte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, má-li
zařízení poruchu či je jakýmkoliv jiným způsobem poškozeno. V takovém
případě odneste přístroj do autorizovaného servisu k posouzení stavu,
opravě či seřízení. 

6. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným
servisním zástupcem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem, aby se
předešlo možnému nebezpečí. 

7. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče. 

8. Nenechávejte jakékoli cizí předměty, jako např. lžíce, vidličky, nože, aj.,           
v nádobě na mixování. Při spuštění spotřebiče by mohlo dojít k poranění
osob či k poškození nožů a dalších součástí spotřebiče. 

9. Čepele jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně.

10. Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno či dodáváno
výrobcem může způsobit požár, elektrický šok či poranění.

11. Při výrobě ořechových másel nebo při zpracovávání olejnatých potravin
nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu. Při přetížení spotřebiče hrozí
jeho přehřátí. 
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12. Upozornění: Během zpracovávání horkých tekutin či potravin může unikající 
pára způsobit opařeniny či popáleniny. Nenaplňujte nádobu až po okraj.  
Mixovat začněte vždy na nejnižším rychlostním stupni. Abyste předešli 
možným popáleninám, nesahejte na víko nádoby, je-li obsah nádoby horký. 

13. Před sestavováním, rozebíráním nebo čištěním vypněte spotřebič a odpojte 
jej z elektrické sítě. 

14. Při provozu nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu.  

15. Nikdy neponořujte motorovou základnu nebo napájecí kabel do vody nebo 
jiné kapaliny. Hrozí úraz elektrickým proudem. 

16. Během mixování nestrkejte do nádoby ruce ani žádné předměty. Může dojít 
k vážnému poranění osob a poškození mixéru. 

17. Je-li nutné z příslušenství odstranit potraviny, vypněte spotřebič, odpojte jej 
ze zásuvky a použijte gumovou stěrku. 

18. Spotřebič používejte pouze pokud je nádoba uzavřena víkem. 

19. Mixujte pouze potraviny. Spotřebič není určen k mixování jiných předmětů.

20. Neotvírejte víko, dokud se čepele zcela nezastaví.

21. Do nádoby během mixování nestrkejte ruce ani žádné předměty. 

22. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, 
smyslovou či duševní schopností pouze pod pečlivým dohledem dospělé 
osoby, nebo byly-li o jeho bezpečném používání poučeny a seznámeny 
s riziky z toho vyplývajícími. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi do 
8 let, nejsou-li pod dohledem. 

23. Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály. 

24. Přístroj nepoužívejte venku.

25. Tyto pokyny si uschovejte.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO 
DOMÁCÍ POUŽITÍ

Technické parametry

Nožová jednotka

Název produktu . ....................................................................... Personal Blender ViDiA

Model . ......................................................................................................................... PBL-001

Záruka . ............................................................................................................................ 2 roky

Hmotnost. ........................................................................................................................ 2,5kg

Rozměry . ........................................................................................... cca 37 x 14,5 x 15 cm

Výkon. .............................................................................................. 230 V ~ 50 Hz, 1000 W

Nádoba na mixování
350 ml

Motorová 
základna

Víko

Cestovní 
víko

Nádoba na 
mixování

700 ml
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Důležité: 

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. 

2. Vložte suroviny do nádoby na mixování. 

POZNÁMKA: Nádobu nepřeplňujte! Aby nedošlo k vystříknutí, naplňte nádobu 
maximálně po rysku s označením „MAX“. 

3. Extrakční čepel pevně našroubujte na nádobu (Obr. 1).

Sestavení Použití

POKYNY K SESTAVENÍ

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Tlačítka

Motorovou základnu umístěte na čistý, suchý a rovný povrch 
(např. na kuchyňskou linku nebo stůl).

Sejmutí 
nádoby
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POZOR: Čepele jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. 

4. Otočte nádobu dnem vzhůru a umístěte ji na motorovou základu tak, aby značky 
na nádobě i základně byly nad sebou. Otáčejte nádobou po směru hodinových 
ručiček, dokud nezapadne na své místo (Obr. 2). 

POZNÁMKA: Pokud nebude nádoba na základně umístěna správně, spotřebič 
nebude fungovat. 

5. Pro zapnutí přístroje stiskněte jakékoli tlačítko (Obr. 3).

6. Abyste mohli nádobu sejmout, ujistěte se, že motor již neběží. Pootočte nádobou 
proti směru hodinových ručiček (Obr. 4) a sejměte ji ze základny směrem vzhůru 
(Obr. 5). 

7. Otočte nádobu a odšroubujte hlavu s extrakčními čepelemi. Pokud spotřebič 
zrovna nepoužíváte, uchovávejte extrakční čepele nasazené na prázdné nádobě.

8. Uzavřete nádobu pomocí cestovního víka a vezměte si nápoj s sebou! Otvor na 
pití důkladně uzavřete, aby se obsah nádoby nevylil.

9. Pokud spotřebič zrovna nepoužíváte, ujistěte se, že je motorová základna 
odpojená od elektrické sítě.

POKYNY K SESTAVENÍ
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Start/Stop 

Pro zahájení nepřetržitého mixování stiskněte tlačítko Start/Stop. Opětovným 
stisknutím tlačítka proces ukončíte. Spotřebič se automaticky zastaví po 1 minutě. 

Auto Blend 

V tomto režimu rozmixujete čerstvé a měkké potraviny najemno. 
Spotřebič pracuje po dobu 3 vteřin a 1 vteřinu odpočívá - tento cyklus se opakuje 

desetkrát. Režim Auto Blend je vhodný pro přípravu smoothies. Můžete na něj 
navázat režimy Start/Stop i Pulse.

Pulse 

Spotřebič bude mixovat tak dlouho, dokud budete držet tlačítko. Vyhněte se 
nepřetržitému mixování po dobu delší, než 1 minutu. 

NÁVOD K OBSLUZE
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Mixování mrkve

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch.

2. Mrkev nakrájejte na kostičky o velikosti cca 1,5 cm a vložte je do nádoby. Zalijte 
čistou vodou v poměru 2:3. Množství vody v nádobě by nemělo přesáhnout rysku 
s označením MAX. Extrakční čepel pevně našroubujte na nádobu.

3. Uzavřenou nádobu nasaďte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte 
tlačítko Start/ Stop.

4. Spotřebič se automaticky zastaví po 1 minutě. 

POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi 
jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. 
Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.

Drcení ledu 

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch.

2. Do nádoby vložte maximálně 10 kostek ledu o velikosti do 1,5 cm. Extrakční čepel
pevně našroubujte na nádobu.

3. Uzavřenou nádobu nasaďte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte 
tlačítko Start/ Stop.

4. Abyste získali rovnoměrně rozdrcený led, měl by mixovací cyklus trvat alespoň 
30 vteřin. 

POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi 
jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. 
Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.

DALŠÍ FUNKCE
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Mletí kávy

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch. 

2. Do nádoby vložte 100 g pražené zrnkové kávy a pevně uzavřete. 
Poznámka: Nevkládejte více než 100 g pražených kávových zrn.

3. Uzavřenou nádobu nasaďte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte 
tlačítko Start/ Stop.

4. Abyste získali dobře umletou kávu, měl by mixovací cyklus trvat alespoň 30 vteřin. 

POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi 
jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. 
Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.

DALŠÍ FUNKCE
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Pro snadnější a bezpečnější čištění mixéru a čepelí nalijte do nádoby čistou 
vodu a nechte přístroj běžet 30 vteřin

1. Sejměte nádobu z motorové základny a propláchněte ji pod tekoucí vodou.

2. Vnější povrch motorové základny otřete vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte 
abrazivní čisticí prostředky. Základnu nikdy neponořujte do vody nebo 
jiné kapaliny.

3. Všechny části spotřebiče, s výjimkou motorové základny a hlavy s extrakčními 
čepelemi, lze mýt v myčce na nádobí nebo v teplé mýdlové vodě.

4. Všechny části utřete do sucha a poté je znovu sestavte dohromady. Spotřebič
uchovávejte s pootevřeným víčkem, aby mohlo dojít k cirkulaci vzduchu a zabránilo 
se tak nežádoucím pachům. 

5. Objeví-li se během používání jakýkoli problém, nikdy motorovou základnu 
neopravujte sami. Neobsahuje totiž žádné zákazníkem opravitelné části. Pro 
posouzení závady či její opravu kontaktujte pouze autorizované servisní středisko. 

POZNÁMKA: Hlavu s extrakčními čepelemi nemyjte v myčce na nádobí.

VAROVÁNÍ: Čepele jsou velmi ostré. Během čištění s nimi manipulujte 
opatrně. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nikdy neponořujte 
motorovou základnu do vody nebo jiných kapalin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při likvidaci dodržujte všechny místní zákony o recyklaci 
a spotřebič zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
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ZÁRUKA A SERVIS

Mipam bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
Česká republika
Mobil: +420 775 584 237

products

Na Personal Blender Vidia PBL-001 poskytuje výrobce záruku v délce 2 let od 
data nákupu. Záruka se vztahuje pouze na běžné použití v domácnosti. Na 
poškození nebo závady plynoucí z používání spotřebiče jiným způsobem, než 
jaký byl popsán v tomto manuálu, se záruka nevztahuje.

Objeví-li se závady během záruční doby, obraťte se na dodavatele nebo 
autorizované servisní středisko. Součástí spotřebiče nejsou žádné části, které 
by spotřebitel mohl opravovat sám. Jakékoli opravy mohou být nebezpečné.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které 
se na něj vztahují. Text, design a technické specifikace se mohou 
měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich 
úpravu.
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ZDRAVÉ NÁPOJE

Kyselina citronová obsažená v hroznovém 
vínu urychluje metabolismus.
Okurka hydratuje, osvěžuje a pomáhá 
proti zadržování vody a nadýmání. Má 
diuretické účinky a pomáhá předcházet 
otokům a regulovat krevní tlak. 
Enzymy obsažené v ananasu pomáhají při 
trávení.

Antioxidanty obsažené v mandarinkách 
posilují imunitu a podporují vaše zdraví. 
Červené papriky jsou bohaté na lykopen, 
což je účinný antioxidant, který vás udrží 
stále mladými.

Osvěžující smoothie

Fontána mládí

Ingredience:

Ingredience:

Hroznové víno ...................................... 1/2 hroznu
Okurka . ............................................................. 1/2
Ananas . ............................................................. 1/8
Meloun .............................................................. 1/8
Citronová šťáva ......................... 1 polévková lžíce
Led.................................................... pro osvěžení

Mandarinky . ....................................................... 3 ks
Červená paprika . .................................................. 1/2
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POZNÁMKY
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www.vidiaproducts.com

products


