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ASZTALI MIXER 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aroma 
(220 ~ 240 V, 50 / 60Hz, Névleges teljesítmény 600W, Csésze kapacitás: 

1500 ml) 
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1. Középső kis csésze    5. Üveg pohár     9. Pohártartó 

2.Keverőedény fedele    6. Törzs          10. Gumitalpak 

3. A fedél tömítés       7. Kapcsoló gomb  11. Felső kuplung  

4. Motor kuplung       8. Kapcsoló panel 

  
Fontos biztonsági tudnivalók 
 

Elektromos készülékek használatakor, hogy csökkentse a tűz, áramütés és / vagy személyi sérülés kockázatát, 

az alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell tartani, beleértve a következőket: 

 

 

 FIGYELEM: A kés pengéi rendkívül élesek. Óvatosan kell kezelni őket. 

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. 

2. Áramütés elkerülése érdekében , ne helyezze a kábelt, dugót vagy készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

3. Fokozott figyelemre van szükség, ha a készüléket gyermek használja vagy gyermek közelében használják. 

4. Ezt a készüléket nem használhatják , csak felügyelet mellett olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), 

akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességel, illetve tapasztalattal és ismeretekkel 

rendelkeznek. 

5. Húzza ki a konnektorból, ha nem használja, vagy tisztítja. 

6. Ne használja a készüléket, ha sérült kábel vagy a csatlakozó, ha a készülék meghibásodik, vagy ha a 

készülék bármel más módon sérült. 

7. Gyártó által nem javasolt tartozék használata hibás működést okozhat. 

8. Ne használja a szabadban. 

9. Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztalról vagy pultrol, vagy forró felületekkel érintkezzen. 

10. Ne helyezze a készüléket forró gáztű zhely vagy elektromos főzőlap közelében, vagy fűtött kemencében. 

11. Ezt a terméket csak otthoni használatra tervezték. Bármilyen kereskedelmi vagy nem megfelelő használat 

esetém vagy, ha nem tartja be a használati utasításokat, a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, és a 

garancia érvényét veszti. 

12. Ne használja a konyhai robotgép, ha valamelyik alkatrésze sérült. 

13. Ne tegye a készüléket, a hálózati kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba. 

Termék szerkezete 
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14. Használat elött győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan a helyére került. 

15. Soha ne tegye a hozzávalókat a tartályba kézzel, miközben a készülék használatban van.  

16. A penge és a lemezek élesek. Kezelje óvatosan. Gyermekektől elzárva tárolja. 

17. Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket.  

18. A saját biztonsága érdekében kérjük, csak az eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. 

19. Soha ne távolítsa el a fedelet, amíg a kés teljesen le nem állt. 

20. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy kis mennyiséget dolgozzon fel. Ne lépje túl a használati utasításban 

megadott mennyiségeket. 

21. Ne használja ezt a készüléket nyálkás étel vagy anyag aprítására. 

22. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő feladatokra. 

23. Ez a készülék megfelel a minősági szabványoknak, szabályozásoknak és a kisfeszültségű, 

elektromágneses kompatibilitás irányelveinek, környezetvédelemi irányelveknek, stb  

 

 

 

 

 
1.  Helyezze a készüléket egy sima, száraz munkapadra, 

győződjön meg arról, hogy a kapcsoló gomb „0” van állítva, 

mielőtt bekapcsolná (lásd 1. ábra), valamint a dugó egy 

áramforráshoz csatlakozik, amely megfelel a készülék 

előírásainak. 

2.  Mossa meg a keverőedényt, hogy megbizonyosodjon, hogy 

nincs más törmelék benne. Vágja a zöldségeket vagy 

gyümölcsöket apróra, tegye be az edénybe (lásd 2. ábra), adjon 

hozzá megfelelő mennyiségű vizet, majd tegye rá az edény 

fedelét (lásd 3/4). Figyelem! A hozzáadott víz mennyisége nem 

haladhatja meg a a pohár maximális kapacitástát. (Hozzávalók 

2/5 a csésze kapacitásából , a víz 3/5) 

3.  A keverőedény behelyezése után a meghajtó csatlakozó a 

keverőedény alsó végén függőlegesen egy vonalban áll a motor 

tengelyével. Fogja meg a keverőedény fogantyúját és forgassa 

el az óramutató járásával megegyező irányban, és pattintsa a 

poharat a zárba. (lásd az 5. ábrát). 

4.  Használatkor, először forgassa a gombot az óramutató 

járásával ellentétes irányba, a „P” -be, és utána forgassa a 

megfelelő sebességi fokozatba. Ha nagyobb sebességre van 

szükség, kapcsolja a gombot a „2. fokozatba”. 6. ábra 

Hogyan kell használni a 

keverőedényt 
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5. Hangerő és a különböző feldolgozott élelmiszerektől függően, a 

felhasználók választhatnak 2 sebességi fokozat között: alacsony 

és magas sebesség. Alacsony sebességfokozat kis kapacitású és 

egyszerű feldolgozást tesz lehetővé; más esetekben a nagyobb 

sebesség használandó. 

6. Ha szeretné látni hogyan áll a keverési félidőben , akkor el lehet 

forgatni és ki lehet nyitni az átlátszó fedelet és lehet még adagolni  

gyümölcsöt, zöldséget, vagy vizet. 

 

7. Használat után fogassa el a kapcsoló gombot „0 stop” állásba 

(ahogy a 7. ábrán látható), húzza ki a tápkábelt, hogy állítsa le a 

gépet, forgassa a keverőedény óramutató járásával ellentétes 

irányba körülbelül 30 fokkal, és távolítsa el a fedelet (lásd a 8. 

ábrát) A keverőedény tartalmát öntse ki az előkészített edénybe. 

(Ábra 9/10) 

8. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a használat során. 

 
◆  Cleaning módszer 

1. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű meleg vízet, és egy kis 

mennyiségű mosószert, mikor tisztítja a keverőedényt, tegye rá 

az edény fedelét, és állítsa a kapcsoló gombot „P” pozicióba és 

futtassa körülbelül 10 másodpercig (lásd a 11. ábrát); a fedelet 

mossa el 

 2. keverés után, kapcsolja a gombot „0” helyzetbe, húzza ki a 

tápkábelt, és távolítsa el a keverőedényt  (lásd 12. ábra), majd 

távolítsa el a csésze fedelét és öntse ki a vizet. Száraz kendővel 

vagy törülközővel törölje szárazra. (Megjegyzés: a keverő kés a 

csésze nagyon éles, banjon óvatosan vele) 

3. A készülék nedves ronggyal letörölhető. Ne öblítsük le 

vízzel,hogy ne sérüljön a gép.. 

 
 
 
 
 
HU 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék kategóriába  tartoznak, 

begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó 

gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi 

egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és elektronikus 

keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  speciális hulladék gyűjtő 

központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván 

környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  

amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített 

gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint. 
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