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Gratulálunk! 
Gratulálunk Önnek az új SB 4010 botmixer megvásárláshoz.
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BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT
Tudatában vagyunk annak, mennyire fontos a biztonság, ezért a tervezéstől a gyártásig 
mindent elkövetünk azért, hogy Ön biztonságosan tudja használni a készülékeinket. Ennek 
ellenére kérjük Önt, hogy az elektromos készülékek használata során legyen óvatos és tartsa 
be az alábbi utasításokat:

AZ SB 4010 BOTMIXER HASZNÁLATÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• A készülék használatbavétele előtt 

fi gyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban 
található utasításokat, és az útmutatót 
későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

• A készülék első használatba vétele 
előtt arról távolítson el minden 
csomagolóanyagot és reklámcímkét.

• A hálózati vezeték csomagolóanyaga kis 
gyermekek fulladását okozhatja, ezért 
azt biztonságos módon kell tárolni és 
megsemmisíteni.

• Ezt a készüléket CSAK a használati 
útmutatóban leírt módon és 
a rendeltetésnek megfelelően szabad 
használni. A készüléket kizárólag csak 
háztartásokban szabad használni, a család 
élelmiszerfogyasztásának megfelelő 
mennyiségű alapanyag feldolgozására. 

• A készüléket használat közben ne 
helyezze az asztal vagy a munkalap 
szélére. A készüléket egyenes és száraz 
felületen üzemeltesse. 

• A készüléket csak tiszta, száraz és egyenes 
felületre helyezze le. 

• A készüléket ne tegye le forró tárgyak 
közelébe vagy forró tárgyakra (gáz- vagy 
elektromos tűzhely, sütő stb.).

• A készüléket ne használja a mosogató 
csepegtető és vízelvezető felületén.

• A készüléket időkapcsolós vagy távirányítós 
konnektorhoz ne csatlakoztassa és ilyen 
konnektorról ne üzemeltesse.

• A készülék közelében ne használjon 
sprayeket. 

• A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett 
tápfeszültség értékeivel megegyező 
hálózathoz szabad csatlakoztatni. 

• A hálózathoz csatlakoztatás előtt 
győződjön meg arról, hogy helyesen 
rakta-e össze a készüléket (elsősorban 
a mixelő toldalékot). Tartsa be a használati 
útmutató előírásait. 

• A készülék össze- vagy szétszerelése 
előtt a hálózati vezetéket húzza ki 
a konnektorból.

• A rosszul összeszerelt készüléket ne 
kapcsolja be. Üresjáratban ne üzemeltesse 
a készüléket.

• A készülék helytelen használata a készülék 
élettartamának a lerövidülését okozhatja. 

• A készülék használata közben legyen óvatos, 
a vágókések rendkívül élesek. A készüléket 
gyerekektől elzárt helyen tárolja. 

• A készülékkel a tűzhelyen lévő és forró 
ételek mixeléséhez használni tilos. 
A mixelni kívánt élelmiszert tartalmazó 
edényt a tűzhelyről vegye le, tegye 
biztonságos helyre, valamint ellenőrizze 
le, hogy a készülék vezetéke nem ér-e 
hozzá forró tárgyakhoz. 

• A készüléket a jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. 

• A habverőt csak olyan ételek készítéséhez 
használja, amelyek receptjében a habverő 
használata van előírva. 

• A habverőt csak a rendeltetésének 
megfelelő célokra használja. 

• A mixelő edénybe ne öntsön forró 
élelmiszereket, vagy forrásban lévő 
folyadékokat. Az élelmiszereket és 
a folyadékokat hagyja lehűlni, és csak 
ezután öntse az edénybe. 

• A mixelő edénybe csak a mixelésre 
előkészített alapanyagokat tegye bele. 

• A túl forró élelmiszereket előbb hűtse le 
körülbelül 60°C-ra. 
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• A készüléket ne üzemeltesse 
folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig. 
Egy perces üzemeltetés után tartson 
legalább 1 perces szünetet. 

• Amennyiben száraz, sűrű vagy ragadós 
alapanyagokat dolgoz fel, akkor 
a készüléket csak 30 másodpercig 
üzemeltesse folyamatosan. Ezt követően 
tartson 1 perces szünetet, hogy a motor le 
tudjon hűlni. 

• A jelen használati útmutatóban 
feltüntetett receptek egy hagyományos 
család részére elegendő alapanyag 
mennyiséget tartalmaznak. 

• Amennyiben a feldolgozott élelmiszer 
a késre vagy a környékére tapad, 
akkor a készüléket kapcsolja ki, és 
húzza a ki a hálózati csatlakozódugót 
a konnektorból. Műanyag kaparó vagy fa 
spatula segítségével a késről távolítsa el 
az élelmiszert. Az ujjával ne nyúljon a kés 
közelébe és a késhez! A kések rendkívül 
élesek! 

• Amennyiben a készülék be van kapcsolva, 
akkor ne nyúljon a mixelő edénybe. 

• A készüléket addig ne húzza ki a mixelő 
edényből, amíg a kések forognak. 
A készüléket előbb kapcsolja le, húzza ki 
a csatlakozódugót a konnektorból és várja 
meg a kések teljes lefékeződését. Csak ezt 
követően húzza ki a készüléket a mixelő 
edényből. 

• A bekapcsolt készüléket ne hagyja 
felügyelet nélkül. 

• A készüléket ne fogja meg nedves kézzel. 
• A készülék mozgatása, lehelyezése, 

tisztítása vagy eltárolása előtt 
azt kapcsolja ki. Ezt követően 
a csatlakozódugót is húzza ki 
a konnektorból.

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig 
nem fogja használni (vagy azt felügyelet 
nélkül hagyja), akkor a hálózati vezetéket 
húzza ki a konnektorból.

• A hálózati csatlakozódugót tilos 
a vezetéknél fogva kihúzni a konnektorból 
- ez a vezeték sérülését okozhatja! Ehhez 
a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.

• A készüléket gyermekek vagy 
magatehetetlen személyek nem 
használhatják, illetve a készüléket csak 
olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta 
a jelen használati útmutatót és a készülék 
használatáért felelősséget vállal, vagy az 
előzőeknek megfelelő személy felügyelete 
alatt áll. 

• A készülékhez csak a gyártó által 
a készülékhez mellékelt és ajánlott 
tartozékokat használja. Ellenkező esetben 
áramütés érheti, illetve a készülék akár 
tüzet is okozhat! 

• A készüléket tartsa tisztán. Erről további 
információkat az Ápolás és karbantartás 
fejezetben olvashat.

AZ ÁRAMÜTÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A MOTOROS EGYSÉGET, 
A HÁLÓZATI VEZETÉKET ÉS A CSATLAKOZÓDUGÓT VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA MÁRTANI TILOS, ILLETVE EZEKET NE TEGYE KI NEDVESSÉG 
HATÁSÁNAK SEM. A MOTOROS EGYSÉGET FOLYÓVÍZ ALATT MOSNI TILOS! 

CSAK HÁZTARTÁSOKBAN HASZNÁLHATÓ. HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT 
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT. FOLYADÉKBA MÁRTANI TILOS.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK 
HASZNÁLATÁHOZ
• A készülék csak háztartásokban 

használható. 
• A használatba vétel előtt a hálózati 

vezetéket teljesen tekerje szét.
• A készülék hálózati vezetéke nem lóghat 

le az asztalról vagy a munkalapról, illetve 
nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, 
továbbá nem tekeredhet össze.

• A készüléket felügyelet nélkül, gyermekek, 
magatehetetlen, testi vagy szellemi 
fogyatékos személyek nem használhatják, 
illetve a készüléket csak olyan személy 
üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette 
a használati útmutatóban leírtakat és 
a készülék használatáért felelősséget 
vállal, illetve az előzőeknek megfelelő 
személy felügyelete alatt áll.

• Ügyeljen arra, hogy a készülékkel 
gyerekek ne játszanak.

• Ajánljuk, hogy a készüléket 
rendszeresen ellenőrizze le. Amennyiben 
a készüléken, a hálózati vezetéken, vagy 
a csatlakozódugón sérülést észlel, akkor 
a készüléket használni tilos. A készülék 
minden javítását bízza a legközelebbi 
márkaszervizre.

• A rendszeres tisztításon kívül minden 
egyéb karbantartási munkát bízzon 
a márkaszervizre.

• A készüléket a rendeltetésétől eltérő 
célokra használni tilos. A készüléket 
autóban, hajón vagy szabadban ne 
használja.

• Az áramütések elkerülése érdekében 
a készüléket olyan hálózati ághoz 
csatlakoztassa, amelyet áramvédő-
kapcsoló véd (az áramvédő-kapcsoló 
érzékenysége 30 mA alatt legyen). 
Az áramvédő-kapcsoló véd az 
áramütésekkel szemben, valamint 
a készülék meghibásodásából eredő 
rendellenes készülékműködés okozta 
kockázatokkal szemben. Amennyiben 
Önöknél az elektromos hálózatba be van 
építve áramvédő-kapcsoló, akkor a fenti 
fi gyelmeztetést vegye tárgytalannak. 
Részletesebb információkért forduljon 
villanyszerelő szakemberhez. 

• Biztonsági okokból a készüléket 
csatlakoztassa olyan hálózati ághoz, 
amelyhez nincs csatlakoztatva más 
elektromos fogyasztó. A készüléket 
ne csatlakoztassa elosztóhoz vagy 
hosszabbító vezetékhez. 

    Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék 
kettős szigeteléssel rendelkezik, 
tehát a készülék feszültség alatt lévő 
alkatrészei biztonságosan el vannak 
választva a készülék külső elemeitől. 
A készülék javításához csak eredeti 
alkatrészeket szabad használni.

A KÉSZÜLÉKET FERDE FELÜLETEN NE HASZNÁLJA, ILLETVE BEKAPCSOLT 
ÁLLAPOTBAN NE HORDOZZA!

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ KONNEKTOR LEGYEN KÖNNYEN 
ELÉRHETŐ.

A KÉSEK RENDKÍVÜL ÉLESEK. A KÉSEKET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOKAT 
ÓVATOSAN FOGJA MEG! 
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ISMERKEDJEN MEG AZ SB 4010 BOTMIXERREL

Fordulatszám szabályzó gomb 
Az óramutató járásával ellenkező irányba 
elfordítva a fordulatszámot növeli. Az 
óramutató járásával egyező irányba 
elfordítva a fordulatszámot csökkenti. 

Kapcsoló 
A formatervezett fogantyú felső részén 
található. Benyomva tartva a készülék 
működik. 

700 W-os motoregység 
A formatervezett fogantyúban van elhelyezve.

Toldalék kioldó gomb

Levehető mixelő toldalék 
Két kés a forgó tengelyen. Az egyedülálló 
formatervezésű késvédő burkolat lehetővé 
teszi az alapanyagok egyenletes és tökéletes 
mixelését. 
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Hajtóműves edényfedél
Kényelmesen és egyszerűen 
a motoregységhez csatlakoztatható.

Szeletelő edény
Praktikus skálával és MAX 750 ml jellel. 

Két szeletelő kés

Praktikus fedél/csúszásmentes alátét
Intelligens nyitási rendszer. A fedelet 
csúszásmentes alátétként is lehet használni. 

1,2 literes mixelő edény 
Praktikus skála, valamint kiöntő csőr a kész 
ételek vagy italok biztonságos és kényelmes 
kiöntéséhez. 

Hajtóműves toldalék
A habverő és a motoros egység 
összeköttetését szolgálja. 

Habverő
A habverő egyedülálló kivitele biztosítja az 
alapanyagok tökéletes felverését. 
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AZ SB 4010 BOTMIXER HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
A készülék első használatba vétele előtt arról 
távolítson el minden csomagolóanyagot és 
reklámcímkét. 

Mosogatószeres meleg vízben mosogassa el 
a készülék következő tartozékait:
• levehető mixelő toldalék;
• hajtóműves edényfedél;
• szeletelő edény;
• szeletelő kés;
• fedél/csúszásmentes alátét;
• mixelő edény;
• hajtóműves toldalék; és
• habverő.

A tartozékokat tiszta vízzel öblítse el és 
törölje szárazra. Győződjön meg arról, hogy 
a tartozékokban belül nincs-e víz és azok 
teljesen szárazok-e. Ezzel megelőzheti, hogy 
a toldalékok csatlakoztatása után a víz 
a motoros egységbe kerüljön. 
Fontos, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatba 
kerülő részeket alaposan elmosogassa 
a mosogatószeres vízzel. 

MEGJEGYZÉS

A készülék egyéb részeit enyhén benedvesített 
puha ruhával törölje meg, majd törölje 
szárazra. 
A levehető mixelő toldalékot, a szeletelő edényt, 
a szeletelő kést, a fedelet/csúszásmentes 
alátétet, a mixelő edényt és a habverőt 
mosogatógépben is el lehet mosogatni. 

MEGJEGYZÉS

A motoros egység univerzális hajtóegység, 
amelyre különböző toldalékokat lehet 
felerősíteni:
• a levehető mixelő toldalékot 

– botmixerként való használathoz;
• a szeletelő edényt a hajtóműves 

edényfedéllel és a szeletelő késsel 
– szeletelőgépként való használathoz;

• a hajtóműves toldalékot és a habverőt 
– kézi habverőként való használathoz. 

BOTMIXER
A botmixer összeállítása
1. A mixelő toldalék felhelyezése előtt 

győződjön meg arról, hogy mixelő 
toldalékban a tisztítás után nem 
maradt-e víz, mert ez a motoros egység 
meghibásodását okozhatja. 

2. A levehető mixelő toldalékot fogja meg az 
egyik kezével (késekkel lefelé), majd fogja 
meg a másik kezével a motoros egységet. 
A mixelő toldalékot tolja rá a motoros 
egységre kattanásig, ez jelzi a toldalék 
helyes rögzítését. 

3. Ellenőrizze le, hogy a mixelő toldalék 
nem mozog-e a motoros egységen, 
megfelelően rögzült-e, illetve 
a tengelyvonala egybe esik-e a motoros 
egység tengelyével.

A HAJTÓMŰVES FEDELET, A HAJTÓMŰVES TOLDALÉKOT ÉS A MOTOROS 
EGYSÉGET NE MÁRTSA BELE VÍZBE, ILLETVE EZEKET MOSOGATÓGÉPBEN 
ELMOSNI TILOS! A FENTI TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSÁRÓL RÉSZLETESEBBEN AZ 
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS FEJEZETBEN OLVASHAT. 
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A botmixer használata
A használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy 
a mixelő toldalék az előzőek szerint rögzült-e 
a motoros egységhez.
1. A mixelni kívánt élelmiszer alapanyagokat 

tegye a mixelő edénybe, illetve egy nagy 
edénybe vagy lábasba. Amennyiben 
a készülékhez tartozó mixelő edényt 
használja, és abban folyadékokat vagy 
zöldséget/gyümölcsöt kíván mixelni, 
akkor az edényt csak félig (vagy ennél 
kisebb mértékig) töltse meg. 

2. A hálózati csatlakozódugót dugja 
230/240 V-os konnektorba. 

3. A kés fordulatszámát a motoros egység 
felső részén található fordulatszám 
szabályzó gomb segítségével tudja 
beállítani. 

 Alacsony fordulatszám: 1
 Nagy fordulatszám: 15

Az élelmiszerek feldolgozásának a kezdetén 
állítson be kisebb fordulatszámot. Ezzel 
megelőzheti az élelmiszer kifröccsenését vagy 
túl apróra szeletelését. 

MEGJEGYZÉS

4. A botmixer nyomja az élelmiszerbe 
az edény aljáig, majd nyomja meg 
a kapcsolót. A mixelés egész ideje alatt 
tartsa benyomva a kapcsolót. A kapcsoló 
elengedése után a készülék leáll. 

5. A botmixert az élelmiszerben óvatosan 
mozgassa fel-le.

6. Amennyiben a botmixert le kívánja 
állítani, engedje el a kapcsolót. 

7. A botmixert csak a kések teljes leállása 
után húzza ki az edényből. 

8. A mixelés befejezése után a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. 

A botmixer szétszerelése
1. A készülék szétszerelése előtt a kapcsolót 

engedje el, várja meg a kés teljes leállását 
és a hálózati csatlakozódugót húzza ki 
a konnektorból.

2. A készüléket állítsa fel egyenes felületre, 
az egyik kezével fogja meg a mixelő 
toldalékot. A másik kezével úgy fogja 
meg a motoros egységet, hogy a mutató- 
és hüvelykujjával meg tudja nyomni 
a kioldó gombokat a motoros egység 
mindkét oldalán. Nyomja meg mindkét 
gombot és a motoros egységet emelje ki 
a toldalékból. 

A MIXELŐ KÉSEK RENDKÍVÜL ÉLESEK. A KÉSES MIXELŐ TOLDALÉKKAL BÁNJON 
ÓVATOSAN! 
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Ötletek a botmixer használatához
• A botmixer rendkívül gyorsan és 

hatékonyan feldolgozza az élelmiszert, 
ügyeljen arra, hogy ne darabolja túl apró 
darabokra az alapanyagokat. A mixelést 
megszakításokkal végezze, és ellenőrizze 
le a kevert alapanyag sűrűségét és 
méretét. 

• A mixelés előtt a főzött alapanyagokat 
hűtse le. 

• A rozsdamentes mixelő toldalékkal 
a meleg élelmiszer az edényben is 
feldolgozható. Így gyorsan készítheti el 
a különböző leveseket, főzelékeket és 
szószokat. 

• Biztonsági okok miatt az edényt vegye le 
a tűzhelyről a mixelés megkezdése előtt. 

• Ügyeljen arra, hogy a készülék vezetéke 
nem érjen hozzá forró tárgyakhoz. 

• A feldolgozandó élelmiszereket vágja 
egyforma méretű darabokra, így az simább 
és egyenletesebb lesz a mixelés után. 

• Amennyiben a mixelendő meleg 
alapanyagokhoz folyadékot kíván 
hozzáadni, akkor azt előbb melegítse fel. 
Így simább és egyenletesebb lesz az étel. 

• A mixelő edényt helyezze a fedélre, amely 
egyben csúszásmentes alátétként is 
szolgál. A mixelő edény nem fog mozogni, 
így kényelmesebben és biztonságosan 
tudja a mixelést végezni. 

• A készüléket ne üzemeltesse 
folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig. 
Egy perces üzemeltetés után tartson 
legalább 1 perces szünetet. 

Amennyiben az élelmiszer a kések közelében 
felragad, akkor az alábbiak szerint járjon el. 
1. A kapcsolót engedje le, várja meg 

a kés teljes leállását és a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. 

2. Műanyag vagy fa kaparó segítségével 
távolítsa el az élelmiszert. Az ujjával 
ne nyúljon a kés közelébe és a késhez! 
Figyelem! A kés rendkívül éles! 

3. A kés környékének és a késnek 
a megtisztítása után a hálózati 
csatlakozódugót dugja a konnektorba, 
majd folytassa a mixelést. 

SZELETELŐ
A szeletelő összeállítása
1. A szeletelő egység összeállítása előtt 

győződjön meg arról, hogy minden 
alkatrész (szeletelő edény, szeletelő kés 
és a hajtóműves edényfedél) tiszta és 
száraz-e. A motoros egységbe elsősorban 
a hajtóműves fedélből kerülhet víz a fedél 
tisztítása után.

2. A szeletelő kést dugja rá az edény aljából 
középen kiálló tüskére. A szeletelő 
kés megfelelő felhelyezését kattanás 
jelzi. Ellenőrizze le a kés megfelelő 
felhelyezését. y

3. Az edénybe helyezze be a szeletelendő 
alapanyagokat. Ügyeljen arra, hogy az 
alapanyagok szintje ne legyen a MAX (750 
ml) jelnél feljebb. 



11AZ SB 4010 BOTMIXER HASZNÁLATA

4. A hajtóműves fedelet helyezze az edényre 
úgy, hogy a kés vége a fedél ellendarabján 
található hornyokba üljön be. y j

5. A fedélre helyezze rá a motoros egységet, 
a kattanás jelzi, hogy a fedél és a motoros 
egység megfelelően összekapcsolódott. 
Ellenőrizze le a motoros egység és a fedél 
csatlakozását. 

Mindig a szeletelő kést kell először az 
edény alján található tüskére ráhúzni, az 
alapanyagokat csak ezután szabad beönteni. 
A szeletelő kés edényből történő kiemelése 
előtt a kapcsolót engedje el, a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a konnektorból és 
várja meg a kés teljes leállását. 

MEGJEGYZÉS

A szeletelő használata
A használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy 
a szeletelő egység a fentiek szerint lett-e 
összeszerelve.
1. A hálózati csatlakozódugót dugja 

230/240V-os konnektorba. 
2. Állítsa be a szeletelés fordulatszámát 

(1-15).
3. A szeletelés megkezdéséhez nyomja meg 

a kapcsolót. A szeletelés egész ideje alatt 
tartsa benyomva a kapcsolót. A kapcsoló 
elengedése után a készülék leáll.

4. Az alapanyag felszeletelése után 
a kapcsolót engedje el, várja meg 
a kés teljes leállását és a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. 

5. Vegye le a motoros egységet (lásd 
a következő fejezetben) és az 
edényfedelet. Óvatosan húzza ki a kést 
az edényből, majd a késtartóról egy 
kaparóval húzza le az élelmiszert. 
A felszeletelt élelmiszert szintén 
a kaparóval szedje ki az edényből. 

A szeletelő szétszerelése
1. A szeletelő szétszerelése előtt a kapcsolót 

engedje el, várja meg a szeletelőkés teljes 
leállását és a hálózati csatlakozódugót 
húzza ki a konnektorból. 

A SZELETELŐ KÉS RENDKÍVÜL ÉLES! A SZELETELŐ KÉSSEL BÁNJON ÓVATOSAN! 
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2. A szeletelő edényt állítsa egyenes 
felületre, az egyik kezével fogja meg 
a hajtóműves edényfedelet. A másik 
kezével úgy fogja meg a motoros 
egységet, hogy a mutató- és 
hüvelykujjával meg tudja nyomni a kioldó 
gombokat a motoros egység mindkét 
oldalán. Nyomja meg mindkét gombot és 
a motoros egységet emelje ki.

Ötletek a szeletelő használatához
• Amennyiben az edényben nincs 

semmilyen alapanyag sem, akkor 
a szeletelőkést ne kapcsolja be. 

• A szeletelő edény biztonságosabban és 
csúszásmentesen használható, ha azt 
fedélre / csúszásmentes alátétre állatja rá. 
Ennek ellenére azt ajánljuk, hogy munka 
közben az egyik kezével fogja a szeletelő 
edényt a másik kezével pedig a motoros 
egységet. 

• A feldolgozandó élelmiszereket vágja 
egyforma méretű darabokra, így gyorsabb 
és egyenletesebb lesz a szeletelés.

• A szeletelő nem alkalmas kemény 
alapanyagok (kávé, száraz gabonafélék 
vagy csokoládé) szeletelésére, az ilyen 
alapanyagok sérülést okozhatnak a késben. 

• A szeletelő edénybe ne öntsön forró 
élelmiszereket vagy forrásban lévő 
folyadékokat. 

• A forgásban lévő szeletelő kést az 
edényből kihúzni tilos. Mindig várja meg 
a kés teljes leállását. 

• A szeletelő rendkívül gyorsan és 
hatékonyan feldolgozza az élelmiszert, 
ügyeljen arra, hogy ne darabolja túl apró 
darabokra az alapanyagokat. A szeletelést 
megszakításokkal végezze, és ellenőrizze 
le a szeletelt alapanyag méretét. 

KÉZI HABVERŐ
A kézi habverő összeállítása
1. A habverő toldalék felhelyezése előtt 

győződjön meg arról, hogy hajtóműves 
habverő toldalékban a tisztítás után nem 
maradt-e víz, mert ez a motoros egység 
meghibásodását okozhatja. 

2. Először a habverőt és a hajtóműves 
toldalékot szerelje össze. A habverő szárát 
dugja a hajtóműves toldalék nyílásába 
úgy, hogy a habverő szárán kiálló 
bütykök beüljenek a nyílásban kiképzett 
hornyokba. A megfelelő illesztést kattanás 
jelzi. Ellenőrizze le, hogy a habverő 
megfelelően beült-e a hajtóműves 
toldalék tengelyének a végén kiképzett 
befogóba, és nem mozdítható-e el oldalra. 
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3. A habverős toldalékot az egyik kezével, 
a motoros egységet pedig a másik kezével 
fogja meg. Állítsa egymással szembe 
a habverő toldatot és a motoros egységet, 
A habverő toldalékot tolja rá a motoros 
egységre kattanásig, ez jelzi a toldalék 
helyes rögzítését. 

4. Ellenőrizze le, hogy a habverő toldalék 
nem mozog-e a motoros egységen, 
megfelelően rögzült-e, illetve 
a tengelyvonala egybe esik-e a motoros 
egység tengelyével.

A kézi habverő használata
A használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy 
a habverő egység a fentiek szerint lett-e 
összeszerelve.
1. A felverni kívánt alapanyagokat öntse 

a mixelő edénybe vagy más keverőedénybe. 
2. A hálózati csatlakozódugót dugja 

230/240V-os konnektorba.
3. Állítsa be a habverés fordulatszámát (1-15).
4. A habverőt nyomja az élelmiszerbe 

az edény aljáig, majd nyomja meg 
a kapcsolót. A habverés egész ideje alatt 
tartsa benyomva a kapcsolót. A kapcsoló 
elengedése után a készülék leáll.

5. A habverőt az alapanyagban mozgassa 
fel-le, illetve nagyobb edényben körbe is. 

6. Az alapanyag felverése után a kapcsolót 
engedje el és várja meg a habverő teljes 
leállását. Ellenkező esetben a habverő 
a rátapadt élelmiszert szétszórja. 
A habverés befejezése után a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. 

A kézi habverő szétszedése
1. A habverő szétszerelése előtt a kapcsolót 

engedje el, várja meg a habverő teljes 
leállását és a hálózati csatlakozódugót 
húzza ki a konnektorból. 

2. Egyik kezével fogja meg a habverő 
toldalékot. A másik kezével úgy fogja meg 
a motoros egységet, hogy a mutató- és 
hüvelykujjával meg tudja nyomni a kioldó 
gombokat a motoros egység mindkét 

oldalán. Nyomja meg mindkét gombot és 
a motoros egységet emelje ki. g j

Ötletek a kézi habverő használatához
• Habverés közben ügyeljen arra, hogy 

a habverőt ne nyomja neki az edény aljának 
vagy oldalának, mert a habverő megsérülhet. 

• Az alapanyagok tökéletes felkeveréséhez 
használjon kellően mély és széles 
edényt, a habverőt pedig mozgassa az 
alapanyagban fel-le és körbe is. 

• Az alapanyag felverése után a kapcsolót 
engedje el és várja meg a habverő teljes 
leállását, csak ezt követően emelje ki 
a habverőt. 

• Az alapanyagok felveréséhez használt 
edényt állítsa megnedvesített 
konyharuhára, így az edény nem fog 
elmozdulni. Ennek ellenére ajánljuk, hogy 
az edényt a szabad kezével fogja meg. 

• Az alapanyagok felverése jobban 
sikerül, ha hideg tejszínt, vagy 
szobahőmérsékletű tojást ver fel. 

• A munka megkezdése előtt ellenőrizze 
le, hogy az edény és a habverő száraz-e, 
különösen akkor, ha tojásfehérjét kíván 
felverni. 

• A tojásfehérje és a tejszín felveréséhez 
használja a legnagyobb fordulatszámot. 
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ÚTMUTATÓ ÉLELMISZEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Tejes koktélok, smoothies, koktélok 
és gyümölcsitalok

Botmixer Használjon hűtött tejet. Az 
alapanyagokat addig mixelje, amíg 
el nem éri a koktél, ital stb. megfelelő 
konzisztenciáját. A mixelést közepes 
és maximális fordulatszám közti 
fordulaton végezze, körülbelül 
30 másodpercig. 

Levesek, gyermekételek, szószok, 
főzelékek

Botmixer Az élelmiszert addig mixelje, amíg az 
nem lesz sima. A mixelést közepes 
és maximális fordulatszám közti 
fordulaton végezze, körülbelül 
30 másodpercig. 

Sajt (maximális adag 200 g, 2 cm-es 
kockák)

Szeletelő A szeletelést maximális fordulaton, 
20 - 30 másodpercig végezze.

Sárgarépa (maximális adag 200 g, 
2 cm-es kockák)

Szeletelő A szeletelést maximális fordulaton, 
20 - 30 másodpercig végezze.

Hagyma, fűszernövények (maximális 
adag 30 g)

Szeletelő A szeletelést közepes fordulatszámon, 
körülbelül 20 másodpercig végezze.

Mogyoró, dió (darálás, maximális 
adag 150 g)

Szeletelő A szeletelést maximális fordulaton, 
20 - 30 másodpercig végezze.

Sertés- és marhahús, csirkemell, 
halfi lé (maximális adag 250 g, 
2 cm-es kockák)

Szeletelő A szeletelést közepes és maximális 
fordulatszám közti fordulaton 
végezze, körülbelül 20 - 30 
másodpercig.

Jég Szeletelő A szeletelést maximális fordulaton, 
20 - 30 másodpercig végezze.

Tejszín (legfeljebb 400 ml), 
tojásfehérje (legfeljebb 4 tojásból), 
könnyű tészta

Kézi habverő Ajánlott fordulatszám: a közepes és 
maximális érték között. Folyamatosan 
csak 1 percig üzemeltesse 
a készüléket, majd tartson 1 perces 
szünetet. 
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A MOTOROS EGYSÉGET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA MÁRTANI, VAGY VÍZZEL 
ELMOSNI TILOS! A MOTOROS EGYSÉGET MOSOGATÓGÉPBE TENNI TILOS! 

A KÉSEK RENDKÍVÜL ÉLESEK. A KÉSEKET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOKAT 
ÓVATOSAN FOGJA MEG! 

Gyors tisztítás: Különböző alapanyagok 
mixelése előtt a mixelő toldalékot dugja 
langyos vízzel megtöltött edénybe, és 
a készüléket körülbelül 5 másodpercre 
kapcsolja be. Ezzel a mixelő toldalékra 
lerakódott élelmiszert el tudja távolítani, és 
azt egy másik alapanyag mixeléséhez tudja 
felhasználni. 

A szeletelő edény és kés, a fedél/
csúszásmentes alátét és a hajtóműves 
fedél tisztítása
A szeletelő szétszerelése után a szeletelő 
edényt, a szeletelő kést, a fedelet/
csúszásmentes alátétet és a hajtóműves 
fedelet mosogatószeres meleg vízben 
kézzel mossa el Öblítse el és törölje 
szárazra. A tartozékokat (szeletelő edényt 
és kést, a fedelet/csúszásmentes alátétet) 
mosogatógépben is el lehet mosogatni. 
A hajtóműves fedél nem mosogatható el 
mosogatógépben. 
Használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy 
a tartozékok tökéletesen szárazak-e. 

A készülék szétszerelése és tisztítása előtt 
a kapcsolót engedje el, várja meg a kés teljes 
leállását és a hálózati csatlakozódugót húzza 
ki a konnektorból. 

A motoros egység és a készülék többi 
tartozékának a tisztításhoz lúgos és durva 
tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy karcoló 
felületű szivacsot, benzint, oldószereket vagy 
más hasonló készítményeket használni tilos, 
mert ezek sérülést okozhatnak a tisztított 
felületben.

MEGJEGYZÉS

A motoros egység tisztítása
A motoros egység külső felületét és 
a hálózati vezetéket mosogatószeres vízbe 
mártott, jól kicsavart puha ruhával törölje 
meg. 

A mixelő toldalék tisztítása
A mixelő toldalékot mosogatószeres 
meleg vízben kézzel mossa el. Öblítse el 
és törölje szárazra. A mixelő toldalékot 
mosogatógépben is el lehet mosni. 
Használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy 
a toldalék tökéletesen száraz-e. 
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A habverő tisztítása
A habverő szétszerelése után a habverőt és 
a hajtóműves toldalékot mosogatószeres 
meleg vízben kézzel mossa el Öblítse 
el és törölje szárazra. A habverőt 
mosogatógépben is el lehet mosni. 
A hajtóműves toldalék nem mosogatható el 
mosogatógépben. 

Hajtóműves toldalék

A mixelő edény tisztítása
A mixelő edényt mosogatószeres meleg 
vízben kézzel mossa el. Ezt az edényt 
mosogatógépben is el lehet mosogatni. 

A tisztításhoz csap puha ruhát használjon.

MEGJEGYZÉS
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RECEPTGYŰJTEMÉNY TARTALMA

R 3 Levesek

R 4 Szószok és mártások

R 5 Frissítő italok

R 6 Gyors édességek

RECEPTGYŰJTEMÉNY TARTALMA
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LEVESEK
BURGONYALEVES CUKKINIVAL (4 - 6 ADAG)
2 evőkanál olívaolaj
2 db fi nomra szeletelt újhagyma
500 g burgonya, hámozva, megmosva és felszeletelve
8 db cukkini, felszeletelve 
8 csésze csirke húslé
Bors az ízesítéshez
1 csésze tejföl

1. Egy lábasban forrósítsa fel az olajat, szórja bele az újhagymát, majd pirítsa puhára. 
2. Öntse a lábasba a burgonyát és a cukkinit, valamint a csirke húslét.
3. Forralja fel. A lángot állítsa takarékra, majd addig főzze, amíg a burgonya és a cukkini puha 

nem lesz. 
4. Amikor a burgonya és a cukkini már puha, akkor öntse hozzá a tejfölt és forralja fel. Hagyja 

egy kicsit összefőni. 
5. A lábast vegye le a tűzhelyről, majd hagyja hűlni a levest. 
6. A botmixerrel addig mixelje a levest, amíg az nem lesz krémes és sima. 
7. Melegen tálalja. 

TÖKLEVES (2 - 4 ADAG)
2 evőkanál olaj
1 hagyma, meghámozva fi noman felszeletelve
2 gerezd fokhagyma, meghámozva, lereszelve
400 g tök, meghámozva és kockákra vágva
4 csésze / 1 l csirke húslé

1. Egy lábasban az olajat forrósítsa fel, adja hozzá a hagymát és a fokhagymát. Pirítsa kb. 5 percig. 
2. Szórja bele a tököt és jól keverje össze a hagymával és a fokhagymával. Öntse bele a húslét, 

majd forralja fel.
3. A lángot állítsa takarékra és főzze körülbelül 20 percig, a tök megpuhulásáig. 
4. A lábast vegye le a tűzhelyről, majd hagyja hűlni a levest. 
5. A botmixerrel addig mixelje a levest, amíg az nem lesz krémes és sima. 
6. Melegen tálalja. 

LEVESEK
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SZÓSZOK ÉS MÁRTÁSOK
PESTO (1,5 CSÉSZE)
1 csésze friss bazsalikom
1 gerezd fokhagyma, meghámozva, lereszelve
2 evőkanál citromlé
¼ csésze pinea fenyőmag
¼ csésze olívaolaj
½ csésze pecorino sajt
¼ csésze parmezán sajt

1. A bazsalikom leveleket, a fokhagymát, a citromlevet és a pinea fenyőmagot tegye 
a szeletelő edénybe. 2-es fordulatszámot beállítva addig szeletelje az összetevőket, amíg az 
fi nom darabos nem lesz. 

2. Kapcsolja ki a készüléket és vegye le a fedelet. Az olívaolaj harmadát dolgozza bele 
a keverékbe. Öntse hozzá a maradék olajat és azt is dolgozza bele. 

3. Amikor az olaj már jól elkeveredett, akkor a készüléket kapcsolja ki, vegye le a fedelet és 
húzza ki óvatosan a kést. Egy kis spatula segítségével keverje bele a sajtokat.

4. Tálalás előtt tárolja a hűtőszekrényben. Pirított kenyérhez vagy főtt tésztához adja. 

EGYSZERŰ BESAMEL MÁRTÁS (1,5 CSÉSZE)
3 evőkanál vaj
3 evőkanál fi nomliszt
1 ¼” csésze tej
Só és bors az ízesítéshez

1. Egy kisebb serpenyőn forrósítsa fel a vajat. 
2. Öntse hozzá a lisztet és körülbelül 1 percig, állandóan keverve pirítsa meg, 
3. Vegye le a tűzhelyről.
4. A botmixer segítségével keverje hozzá a fokozatosan hozzáadott tejet, majd keverje simára. 
5. Tegye vissza a tűzhelyre, és mixelés közben addig melegítse, amíg fel nem forr és nem lesz 

sűrű. 
6. Szükség szerint sóval és borssal ízesítse. 

Másik változat
Sajtmártás
1 csésze reszelt keménysajt
1 teáskanál mustár
Fűszerkeverék
3 db mogyoróhagyma, fi nomra szeletelve
3 kanál fi nomra vágott petrezselyem
1 kanál kapor, fi nomra vágva

SZÓSZOK ÉS MÁRTÁSOK
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FRISSÍTŐ ITALOK
VANÍLIÁS TEJITAL
1 csésze hűtött tej
2 gombóc vaníliafagyi
¼ kiskanál vanília aroma

1. A tejet a fagyit és a vanília aromát tegye a mixelő edénybe. 
2. A botmixer segítségével mixelje el az alapanyagokat, amíg az ital sima és habos nem lesz 

(kb. 30 másodperc).
3. Hűtve fogyassza. 

Változatok:
Csokoládés
Adjon hozzá 1 kanál csokoládé szirupot vagy 1/2 kanál kakaót és 1/2 tejsűrítményt.

Epres
Adjon hozzá 5 darab friss epret és 1 kanál eperszirupot.

EPER SMOOTHIE
5 darab friss, megtisztított és megmosott eper
50 g joghurt
1 gombóc vaníliafagyi
1 csésze hűtött tej
1 evőkanál méz

1. A tejet, a joghurtot, a fagyit és az epret, valamint a mézet tegye a mixelő edénybe. 
2. A botmixer segítségével mixelje el az alapanyagokat, amíg az nem lesz sűrű és sima 

(kb. 30 másodperc). 

Tipp:
Az epret más gyümölccsel is helyettesítheti, például mangóval, áfonyával, málnával vagy 
banánnal.

REGGELI ÉBRESZTŐ
½ csésze hűtött tej
½ csésze hűtött gyümölcslé
1 tojás
1 evőkanál méz

1. A tejet, a gyümölcslevet, a tojást és a mézet tegye a mixelő edénybe.
2. A botmixer segítségével mixelje el az alapanyagokat, amíg az nem lesz sima és krémes 

(kb. 30 másodperc). 

FRISSÍTŐ ITALOK
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GYORS ÉDESSÉGEK
GYORS SÜTEMÉNY
1 ½ csésze fi nomliszt
1 csésze kristálycukor
125 g olvasztott vaj
2 tojás
1 teáskanál vanília
½ csésze tej

1. A lisztet, cukrot, vajat és tojást tegye egy közepes méretű edénybe.
2. A habverő segítségével készítsen habos és homogén keveréket (körülbelül 30 másodperc).
3. Adja hozzá a vaníliát, a tejet és alaposan dolgozza össze (kb. 30 másodperc). 
4. A tepsit kenje ki. 
5. Öntse bele a masszát és előmelegített sütőben, 185 °C-on süsse körülbelül 30 – 35 percig 

aranysárgára. 

Változatok:
Gyors csokoládétorta
¼ csésze lisztet helyettesítsen ¼ csésze kakaóporral.

Gyors banánsütemény
Adjon a fenti tésztához ¼ mixelt banánt és ¼ kiskanál szódabikarbónát. 

CSOKOLÁDÉS HAB
800 ml sűrű tejszín
3 tojás 
2 x 2 tábla jó minőségű keserű csokoládé, felolvasztva

1. A tejszínt öntse egy közepes méretű edénybe. 
2. A habverővel verje fel habosra (kétszeres térfogatra). 
3. A tojásokat egyenként dolgozza bele, és addig verje, amíg az nem lesz sima és krémes. 

A kissé lehűtött de még folyékony csokoládét kis adagokban adja hozzá a keverékhez, 
majd jól dolgozza el. 

4. A kész habot kis tányérokba (csészékbe) töltse ki, majd tegye be a hűtőszekrényekbe 
(lehetőleg egy egész éjszakára). 

5. Hűtve tálalja és adjon hozzá friss gyümölcsöt. 

GYORS ÉDESSÉGEK



UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az 
elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. 
A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt 
hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban 
a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. 
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi 
egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék 
helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen 
megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje 
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, 
kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól 
vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2011  Fast ČR, a.s. Revision 11/2011
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Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokona-
ľovania dizajnu a ďalších vlast-
ností sa môže vami zakúpený 
výrobok mierne líšiť od výrobku 
uvedeného na obrázkoch v tom-
to návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az Ön 
által megvásárolt termék kissé 
eltérhet e útmutató képein ábrá-
zolt terméktől.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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