
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Multifunkčný prístroj B-EASY 

B001006 
 

Návod na použitie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE 

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA B-EASY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY. 

• Dbajte, aby prístroj a elektrická šnúra neboli ponorené vo vode či inej tekutine. Zabránite tým riziku 

prebíjaniu. 

• Nepoužívajte prístroj na iné účely ako je varenie / ohrev / mixovanie / rozmrazovanie. Ine použitie môže 

byť nebezpečné. 

• Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrne a to najmä pri vyprázdňovaní mixéra, vybratie 

nožov a ich umývanie. 

• Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa ho rozmontovať. 

• Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom v blízkosti detí dbajte na ich bezpečnosť. 

• Prístroj je určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku. 

• Dbajte, aby prívodná šnúra nepresahovala pracovnú plochu, na ktorej prístroj užívate a aby nebola v 

blízkosti tepelného zdroja. 

• Prístroj používajte na rovnej, stabilnej a suchej ploche. 

• Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do blízkosti plynovej rúry či horáku alebo do blízkosti iného 

zdroja tepla. 

• Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná nádoba). 

• Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode alebo zapojený do elektrickej siete a tiež pokiaľ je v ňom 

horúca voda. 

• Pred umytím prístroj vypojte z elektrickej siete. Nenechávajte ho zapojený, pokiaľ ho nepoužívate 

 

UPOZORNENIE 

• UPOZORNENIE: v prípade poškodenia prívodného kábla je nutné ju nechať vymeniť u výrobca alebo 

prostredníctvom predajného servisu či inou kvalifikovanou osobou. Zabránite tým prípadnému 

nebezpečenstvu. 

• Tento prístroj môže byť použitý deťmi od 3 rokov, pokiaľ sú v dohľade inej osoby alebo v prípade, ak bola 

im funkcie prístroja vysvetlená tak, aby mohol byť prístroj použitý úplne bezpečne a so znalosťou všetkých 

rizík. Čistenie a údržba prístroja nesmie byť vykonávaná deťmi mladšími 8 rokov ani osobami, ktoré musia 

byť pod dohľadom. Prístroj a jeho elektrickú šnúru nechávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

• Zabráňte preliatiu obsahu ohrievača na konektor. 

• Plocha ohrievacieho prvku zostáva po použití prístroja teplá. 

• Dodržujte čas ohrevu a ako začnete kŕmiť dieťa overte, či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu 

teplotu. 

• Skontrolujte všetky pomôcky skôr ako ich použijete s prístrojom B-Easy. 

• Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú 

napríklad: 

- kuchynské kúty vyhradene pre zamestnancov predajní, kancelárií a iných pracovísk, 

- poľnohospodárske usadlosti, 

- používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach, 

- používanie v hotelových izbách a podobných ubytovacích priestoroch. 

 

• Elektrické a elektronické zariadenia musia byť odstránená do triedeného odpadu. Nevyhadzujte elektrické 

a elektronické zariadenia do komunálneho netriedeného odpadu. 

Tento symbol používaný v Európskom spoločenstve uvádza, že výrobok nesmie byť vyhodený do 

domáceho netriedeného odpadu, ale iba do triedeného zberného odpadu. 

 

 



ČASTI PRÍSTROJE NA PRÍPRAVU DETSKÉ STRAVY: 

A - Viečko nádoby mixéra    J - Košík pre var, ohrev a rozmrazovanie 

B - Uzatváracia systém viečka nádoby   K - Poklop pre varenie v pare 

C - Nádoba mixéra     L - Viečko pre varenie v pare 

D - Mixovací nôž     M - Prívodná šnúra 

E - Tlačidlo funkcie mixovanie   N - Poklop na ohrev fliaš v pare 

F - Tlačidlo funkcie varenia,   O - Odmerka na vodu 

ohrievanie, rozmrazovanie     P - Tlačidlo ON/OFF 

G - Základňa prístroja B-Easy 

H - Varná nádoba     Prívodná šnúra 10A-250V 

I - Zachytávač šťavy    220-240V 50-60Hz 

Parný varič 500W, mixér 250W 
 

 

 



POKYNY NA POUŽITIE 

1 - Pomocou nádoby mixéra (C)           2 - Vložte nakrájané jedlo do hlavnej    3 - Stlačte tlačidlo na varenie 

nalejte vodu do varnej nádoby (H).      misky (K), s košom alebo bez koša.        (F) a uveďte prístroj do varu 

Množstvo vody podľa tabuľky ďalej 

(N). 

 

     5 - Zablokujte nádobu mixéra (C)         6 - Priklopte a uzavrite viečko 

     otočením v smere hodinových             otočením uzatváracieho systému 

     ručičiek                                                     (B) v smere hodinových 

                                                                        ručičiek. Viečko je správne 

4 - Po skončení varenia vložte             umiestnené, keď je uzatváracia 

uvarené potraviny do nádoby                               systém správne v drážke. 

mixéra (C). Nezabudnite pridať                                                                                 Ľahké cvaknutie je ukazovateľom 

tiež šťavu zo zachytávače                                                                                           správneho uzavretia nádoby 

šťavy (I). Pokrm bude chutnejšie                                                                              mixéra. Prístroj je pripravený na 

a bohatšie na vitamíny obsiahnuté                                                                          mixovanie. 

v šťave. 

 

7 - Stlačte tlačidlo mixovanie 

(E). UPOZORNENIE: robte 

ľahká a krátka stlačenia 

tlačidlá v dĺžke maximálne 5 

sekúnd, zamedzíte riziku 

prehriatiu. 

 

        8 - Obsah mixéra vyprázdnite do 

        taniera. Pokrm pre vaše dieťatko 

        je pripravený! 

 

 

 

 



PRÍPRAVA POKRMU: 

1 - Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu. Skontrolujte, či je prístroj a prívodná šnúra (M) mimo 

dosahu detí. 

2 - Overte, či je napätie zásuvky vhodné pre váš prístroj, až potom zapojte prístroj do siete. 

3 - Zložte viečko pre varenie v pare (L), hlavnú misku (K), košík (J) a nádobu na šťavu z varenia (I). 

4 - Nádobu mixéra (C) naplňte vodou, naplňte množstvom vody uvedeným na sprievodcovia varením (N) a v 

tabuľke na strane 3. 

5 - Potrebnú dávku vody nalejte do vnútra varnej nádoby (H). 

6 - Nasaďte znovu nádobu na šťavu z varenia (I), hlavnú misku (K). Umiestnite potraviny do misky (K) alebo 

košíka (J). Vďaka košíka (J) môžete variť jednotlivé potraviny oddelene. Položte prvé potraviny na dno 

hlavnej misky (K), a potom zasuňte do prístroje košík (J) sa zvyšnými potravinami. Pre optimálne a 

rovnomerné uvarenie nakrájajte potraviny na malé kocky. 

7 - Nasaďte kryt (L). Upozornenie: kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa odobratí krytu, keď je zariadenie 

v prevádzke. 

8 - Stlačte raz tlačidlo varenia (F). Svetelná kontrolka oznámi začiatok cyklu varenie. Upozornnie: počas 

varenia môže byť veko (L) veľmi horúce. 

9 - Po skončení varného cyklu sa kontrolka zhasne a prístroj sa automaticky vypne. 

10 - Nasaďte kryt (L). Upozornenie: kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa sňatí krytu, keď je zariadenie 

v prevádzke. 

11 - Nechajte misku (K) vychladnúť po dobu 1 až 2 minút. 

12 - V pare uvarené potraviny vsypte do nádoby mixéra (C). Vyberte zachytávač šťavy (I) uchopením za 

rukoväť a pridajte šťavu k obsahu mixéra (C). Pokrm bude chutnejši, šťavnatejši a budú v ňom vitamíny 

zachytené v šťave. Upozornenie: zachytávač šťavy (I) je horúci, manipulujte s ním opatrne. Lepšej 

kvality varenie dosiahnete, ak budete variť cereálie zároveň s ostatnými potravinami. 

13 - Osaďte misku na mixovanie (C) na podstavec prístroja (G). Nasaďte nádobu mixéra (C) do hlavnej časti 

prístroja. Otočte nádobu mixéra (C) v smere hodinových ručičiek až bude zablokovaná v základni prístroja B-

Easy (G). 

14 - Nasaďte viečko (A) na nádobu mixéra (C). Otočte viečkom (A) v smere hodinových ručičiek, až sa 

zablokuje. Viečko je správne umiestnené, ak je blokovacia systém viečka v drážke na to určené. Ľahké 

cvaknutie znamená, že je nádoba mixéra bezpečne uzavretá a pripravená k chodu. Mixovať možno iba v 

prípade, ak je viečko správne nasadené. 

15 - Stlačte tlačidlo mixovanie (E). Položte jednu ruku na viečko mixéra (A), ľahko stlačte a druhou rukou 

stlačte tlačidlo mixovanie (E). Upozornenie: nemixujte plynulo, ale robte krátka opakovaná stlačení v dĺžke 

maximálne 5 sekúnd, zamedzíte riziku prehriatia motora prístroja B-Easy. 

16 - Akonáhle je pokrm pripravený, uvoľnite tlačidlo mixéra (E), mixovanie sa preruší. 

17 - Odblokujte viečko mixéra (A) a nádobu mixéra vyberte (C) z bázy prístroja B-Easy (G). 

18 - Pokrm je hotový a môžete ho podať vášmu dieťatku.  

 

 

Upozornenie: než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu. 

Upozornenie: nespúšťajte mixér, ak v nádobe mixéra (C) nie sú potraviny alebo tekutina. 

Pred ďalším použitím nechajte prístroj B-Easy vychladnúť nejmenej 15 minút. 

 

 

 



OHRIEVANIE: 

1 - Pokrmy určené na ohriatie vložte do malého pohára alebo plastové nádobky odolné vysokým teplotám. 

Zložte viečko. 

2 - Umiestnite malú misku do hlavnej misky (K), nasaďte viečko (L) a utiahnite. 

3 - Podľa množstva ohrievanej potraviny nalejte do nádoby na varenie (H) 10 až 20 ml vody. 

4 - Stlačte tlačidlo varu (F) 

5 - Po skončení ohrievania sa zhasne svetelná kontrolka. Vyberte opatrne pohárik. Pozor na riziko popálenia. 

6 - Obsah vlejte do taniera, premiešajte obsah, aby ste dosiahli rovnomerne rozloženou teplotu, a môžete 

ho podať vášmu dieťatku! 

 

UPOZORNENIE: než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu. 

 

ROZMRAZOVANIE: 

Postup je rovnaký ako pre ohrev: 

• Pre misku 120 ml dajte do nádoby na varenie (H) 140 ml vody, tj. až po prvú rysku. 

• Pre misku 240 ml dajte do nádoby na varenie (H) 180 ml vody, tj. až po druhú rysku. 

 

PRŮVODCE VARENÍM V PARE 

 
 

VARENIE CEREÁLIÍ A CESTOVÍN - varené so šťavou z varenia 

 



VHODNOSŤ TEXTÚR POTRAVÍN 

 
 

 

 

 



UMÝVANIE PRÍSTROJE 

• Prístroj vždy vypnite zo siete a skontrolujte, či je vychladnutý. 

• Základňa prístroja B-Easy (G): utrite vonkajšiu plochu a vnútro varnej nádoby (H) handričkou alebo hubou 

navlhčenou v jemnom saponáte. Opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť. Neponárajte prístroj do vody 

alebo inej tekutiny. Neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte na čistenie židane abrazívne prípravky. 

• Zachytávač šťavy (I), varný košík (J), poklop pre varenie v pare (K), viečko nádoby mixéra (A), nádoba 

mixéra (C) a kliešte (l) môžu byť umyté v teplej vode s jemným saponátom. Opláchnite čistou vodou a 

nechajte na vzduchu uschnúť. Tieto časti môžu byť tiež umývané v umývačke, iba vo vrchnom koši. 

• Na čistenie nepoužívajte židanu abrazívnu špongiu, drôtenku alebo rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k 

poškodeniu prístroja či jeho povrchu. 

 

UMÝVANIE NOŽE MIXÉRA: 

K dôkladnejšiemu vyčistenie prístroja môžete uvoľniť nože mixéra ich pootočením až k značke "otvorený 

zámok", a potom je umyť v ruke. Pri opätovnom nasadenie nožov je zablokujte ich pootočením až k značke 

"zatvorený zámok". POZOR: následné zmontovanie musí byť vykonané bezchybne, inak hrozí prehriatie 

prístroja. 

 

ODVÁPNENIE VARNEJ NÁDOBY 

Pri dlhšom používaní sa môžu tvoriť vápenné usadeniny vo vnútri varnej nádoby (H) a môžu poškodiť 

prístroj B-Easy. Pravidelne odvápňujte prístroj roztokom 100 ml horúcej vody a 100 ml bezfarebného octu, 

ktorý vlejete do varnej nádoby (H). Nechajte pôsobiť roztok 1 až 2 hodiny (podľa potreby aj dlhšie). Vylejte 

roztok a opláchnite varnú nádobu (H) čistou vodou pomocou inej nádoby. Neponárajte prístroj do vody. 

Utrite suchou handričkou a nechajte uschnúť. 

 

POZOR: Ak počas cyklu ohrievania multifunkčného prístroja  vytiahnete jeho napájací kábel, cyklus 

ohrievanie sa znovu spustí, akonáhle ju znova pripojíte k zdroju napájania. 
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