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Děkujeme za důvěru věnovanou nákupu našeho produktu a jsme si jisti, že s kterýmkoli z našich produktů 

budete vždy spokojeni. 

 

POPIS PRODUKTU  

 

a - Tělo motoru zařízení  

b - Uvolňovací tlačítko šlehačů  

c - Regulátor rychlosti  

d - Metly (obr. 1) 

e - Kabel 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a mějte jej 

po ruce, abyste se do něj mohli kdykoli podívat. 

- JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není 

popsáno v této příručce.  

- Před prvním použitím výrobku vybalte výrobek a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud ne, spotřebič 

nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka se vztahuje na jakékoli poškození způsobené 

původem nebo výrobou vady. 
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DESCRIPTION/  DESCRIPCIÓN/  DESCRIPTION/

DESCRIZIONE/  DESCRIÇÃO



- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič venku. Nikdy nenechávejte spotřebič 

vystavený povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. 

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby se zdravotním postižením, osoby se 

sníženými smyslovými a mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl 

poskytnut náležitý dohled a návod k použití spolehlivě a chápou nebezpečí, které s sebou nese. Čištění a údržbu 

může provádět uživatel, nesmí je provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dozorem. 

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.  

- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. 

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda je kabel a zástrčka v perfektním stavu. Zkontrolujte 

také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci. 

- Pokud zjistíte, že napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér jsou poškozeny nebo spadly do vody nebo jiné kapaliny, 

nepoužívejte zařízení, vyměňte kabel, zástrčku nebo adaptér. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis 

JOCCA, kde vám jej správně vymění. 

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo tělo motoru do vody nebo jiné kapaliny. 

- Při odpojování spotřebiče od sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky.  

- Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné tekutiny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. 

Odneste jej do technické služby JOCCA. 

- Nikdy nenechávejte kabel spotřebiče viset. - Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy 

používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. 

- Neumísťujte zařízení do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo na ně nebo dovnitř nebo vedle horké 

trouby nebo mikrovlnné trouby. 

-Nedotýkejte se šlehacích metliček nebo metliček, když pracují. Můžete utrpět vážná zranění. Vyhněte se kontaktu 

se všemi pohyblivými částmi.  

- Nechte si prsty, vlasy, oblečení a další věci předměty mimo dosah zařízení, když je v provozu. 

- Nepřidávejte ani neodebírejte žádné příslušenství, pokud je zařízení zapojeno. Odpojte zařízení a vyměňte 

příslušenství, abyste jej mohli vyčistit a po každém použití. 

- Před připojením zařízení se ujistěte, že šlehače a šlehací metly jsou v zařízení správně upevněny. 

- Zcela rozviňte vodič napájecího zdroje, aby nedošlo k přehřátí. 

- Toto zařízení bude odpojeno pouze v případě, že není zapojeno. 

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce.  

- Nepoužívejte zařízení, pokud je prázdné. 

- Nepoužívejte přístroj s horkým olejem. Rozstříknutí může způsobit popáleniny. 

- Nepoužívejte prosím spotřebič s mokrýma rukama nebo nohama nebo bosýma nohama. 

- Neprovozujte nepřetržitě déle než 3 minuty. Nechte spotřebič alespoň 3 minuty vychladnout, aby nedošlo k 

jeho přehřátí. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

- Hnětací tyče mají jednu polohu (obr. 2). 

- Před zahájením montáže nebo demontáže se ujistěte, že spotřebič NENÍ zapojen do elektrické sítě. 

- Vezměte tyče (obr. 1) a jemně je zatlačte směrem k tělu motoru, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, poté připojte 

spotřebič k elektrické síti a ujistěte se, že je tlačítko rychlosti v poloze 0, než spotřebič zapojíte do elektrické sítě. 

zásobování.  

- Vyberte požadovanou rychlost v závislosti na úkolu, který chcete provést. 

- Chcete-li vyjmout šlehací tyč, dejte volič rychlosti do polohy 0 a poté stiskněte uvolňovací tlačítko šlehací tyče, 

ale až se šlehací tyč úplně zastaví. 

 

POUŽITÍ V KUCHYNĚ 

 

- Sejměte hrnec z varné desky a počkejte, až teplota klesne alespoň na 70 °C. Vyhnete se tak zahřívání mixéru a 

také nebezpečným rozstřikům. 

- Před zapnutím umístěte šlehací metlu svisle do pánve na omáčku, abyste zabránili možnému rozstřikování. 

- Ingredience, které mícháte/šleháte, nesmí být na vyšší úrovni, než je pracovní úroveň metly. 

- Pohybujte mixérem nahoru a dolů. 

- Po použití odpojte od elektrické sítě a rozeberte různé části mixéru. 

 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

- Výrobek pro potravinářské použití. 

- Před vymazáním zařízení se ujistěte, že je odpojeno.  

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly poškodit zařízení. 



- NIKDY NEDÁVEJTE TĚLESO MOTORU DO VODY ANI JINÉ KAPALINY A NIKDY HO NEDÁVEJTE 

POD KOHOUTEK. 

- Vyčistěte veškeré příslušenství vodou z kohoutku a mýdlovou vodou. 

- Uložte zařízení na bezpečném místě. 

  

TECHNICKÁ DATA 

 

220-240V ~ 50/60Hz 250W 

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnic 2014/35/EU o nízkonapěťových 

zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. 

 

SMĚRNICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012/96/ES  

 

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. 

Když u produktu uvidíte symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že produkt odpovídá evropské 

směrnici 2012/96/ES. Získejte informace o místním systému recyklace elektrických a elektronických produktů. 

Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tak, že je vyhazujete do normálních popelnic doma. 

Správná recyklace vašeho použitého produktu pomůže vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí a 

zdraví lidí. 

 

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Obal 

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace 

odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální 

prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu. 

 

Elektrický a elektronický výrobek 

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte 

jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektronických a 

elektrických zařízení (WEEE). 

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 
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-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in
perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for
your electrical installation. Plug into a socket with an earthing connection.
-If  you  detect  that  the  power  supply  cable or  the  plug are damaged, do not  use the
appliance or try  to  replace the  cable yourself.  Go directly  to  the  authorised JOCCA
technical service where they will replace it correctly for you.
-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any otherliquid.

-To avoid overheating, it is advisable to unroll completely the power cable and to
disconnect the plug from the mains when the appliance is not in use.
-If for any reason you feel that the heat provided by a device is excessive, move away
your body from a mattress immediately.
-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the  plug.
-For your safety and for the appliance to work correctly, always use JOCCA spare
parts and accessories.
-Always unplug a device from electrical network when finish it using, before its cleaning
and if it does not work correctly.
-Do not use a device if it is wet; do not leave a device under the exposure of weathering
such as rain, sun, snow etc.
-Do not insert pins into a mattress
-Do not use a product if it is wrinkled orfolded.

-A prolonged use with maximum level of regulation can lead to burns on the skin.
Never sleep on an operating mattress.
-Check a device frequently for signs of wear or damage. If such signs exist or a device
has been used improperly, consult a distributor before any further use.
-Do not use a device neither with wet or sweat body nor with wet feet orhands.

INSTRUCTIONS FOR USE

-The device has a security system that switches off it in 15 minutes of continuous
operation.
-First of all before you plug in a device check if it is in perfect condition.

-Connect the incorporated adaptor CA/CC (Fig. F) to a remote control and connect
another end of the adaptor to an electricity network as it is shown on the figure.
-Then connect a remote control to a mattress, making sure the pins match theholes.
-Place a massage mattress where you wish to use it and make yourself comfortable on
it.
-Take a remote control and press the button I/O, a pad will be activated automatically
and a pilot light will be switched on indicating that a device is in operation.
-A mattress has 5 massage programs and 3 intensity levels that can be chosen by a
remote control.
-Pressing the button MODE (F1-F5) you can select a massage program from 1 to 5
passing through F1, F2, F3, F4 and F5.
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-When a massage program has been selected, it is possible increase its intensity up to

:3 times more pressing the button  
I: low intensity
II: medium intensity
III: high intensity

-Besides you can select a zone you wish to massage: neck, lower back, the back and
legs, selecting each zone by a remote control. You just have to press a button of each
zone and it will be activated. A pilot light will indicate you a selectedmassage zone.
-Finally press a button to activate the heating function a pilot light will be switched
on. Press the same button to deactivate it.
-To disconnect a massage function it is enough to press again the button I/O.
-A device will notbe switchedoff tillyou unplug itcompletelyfromtheelectricitynetwork.

CLEANING AND STORAGE
-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.
-Do not use abrasive detergents or products that may damage theappliance.
-Clean a device with dry cloth to remove any dust rests or dirt.
-Use dry cloth to clean a remotecontrol.
-Place a device at a clean and dry place.

Electrical and Electronic Product

This symbol means that if you wish to dispose of this product at the  
end of its life, you must take it to a waste collection company  
authorized for the selective collection of Waste Electronic and  
Electrical Equipment (WEEE).
This product does not contain concentrations of materials  
considered harmful to the environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
CHARGER: 100-240V ~ 50/60hz0.5A

12V DC 1,2A

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2014/35/  
EU on Low tension devices and 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

PRODUCT RECYCLING - ENVIRONMENT

Packaging

The materials used in this product’s packaging are integrated in a  
system of waste collection, sorting and recycling. If you wish to  
dispose of these materials, you should use rubbish bins or other  
municipal means of waste collection that are appropriate for each  
type of material.
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