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A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti 
ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Azonban 
kérjük, az elektromos készülékek használatánál legyen óvatos és tartsa 
be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A BL 4010 TURMIXGÉP 
HASZNÁLATÁHOZ

  HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS 
AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG SZÜKSÉG ESETÉRE. 

 A készülék üzembe helyezése 
előtt olvassa el az összes 
utasítást és őrizze meg későbbi 
használat esetére.

 Az első használat előtt távolítsa 
el a turmixgépről az összes 
reklámcímkét.

 Kisgyermekek megfulladásának 
elkerülése érdekében távolítsa 
el a készülék tápkábelének 
védőcsomagolását és 
biztonságosan semmisítse meg.

 A készüléket ne tegye az 
asztal vagy a konyhapult 
szélére. Győződjön meg róla, 
hogy a munkaasztal felülete 
egyenes, tiszta, száraz, nincs 
rajta ételmaradék és hasonlók. 
A működés közbeni rezgés 
a készülék elmozdulását 
okozhatja.

 A készüléket ne tegye forró 
gáz- vagy villanytűzhelyre, se 
annak közelébe, esetleg olyan 
helyekre, ahol forró sütővel 
érintkezhetne.

 A turmixgép használata 
előtt mindig győződjön meg 
róla, hogy megfelelően van 
összeállítva. 

 Kizárólag a turmixgéphez 
mellékelt edényt és fedelet 
használja.

 A turmixgép üzembe 
helyezése előtt mindig 
bizonyosodjon meg róla, 
hogy a keverőedény fedele 
megfelelően rögzítve van.

 Működés közben 
a turmixgépet ne hagyja 
felügyelet nélkül.

 A turmixgépet először mindig 
kapcsolja ki a kezelőpanelen 
lévő gomb segítségével. Ezután 
húzza ki a turmixgép tápkábelét 
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az áramforrásból. Mielőtt 
a turmixgépet áthelyezi, vagy 
ha nem fogja tovább használni, 
mielőtt szétszedi, tisztítja vagy 
elteszi, bizonyosodjon meg 
róla, hogy ki van kapcsolva, ki 
van húzva az energiaforrásból, 
és hogy a motor meg a kések 
teljesen megálltak.

 A készüléket nagy adagoknál 
ne használja tovább 
10 másodpercnél. Minden 
használat közben hagyja 
a motort 1 percig pihenni.

 Az ebben az útmutatóban 
található receptek nem 
tartalmaznak nagy adagokat.

 Ha az élelmiszer megakad 
a turmixgép kései körül, 
a kezelőpanel  gombjával 
kapcsolja ki a turmixgépet. 
Ezután húzza ki a turmixgép 
tápkábelét az áramforrásból. 
Mielőtt leveszi az edényt 
a készüléktestről, győződjön 
meg róla, hogy a motor és 
a kések teljesen leálltak. 
Mielőtt folytatja a turmixolást, 
a spatulával lazítsa ki vagy 
keverje össze az élelmiszert. 
Ne használja az ujjait, mert 
a kések nagyon élesek.

 A turmixgép működése közben 
ügyeljen rá, hogy keze, ujjai, haja 
vagy ruhája, valamint a spatulák 
és egyéb konyhai eszközök 
megfelelő távolságban legyenek 

a turmixgép edényétől. Soha 
ne tegye az ujját, kezét vagy 
konyhai eszközöket a turmixgép 
edényének belsejébe, amíg 
nem húzta ki a készüléket az 
elektromos hálózatból.

 Legyen nagyon óvatos 
a késegységgel, mivel a kések 
rendkívül élesek. A kések nem 
megfelelő kezelése sérülést 
okozhat.

 Működés közben ne vegye le 
az edényt a készülék testéről.

 A turmixgépet kizárólag ételek 
és/vagy italok készítésére 
használja.

 Ne indítsa el a turmixgépet, ha 
az edényben nincs élelmiszer 
vagy folyadék.

 A turmixgépet ne 
használja forró vagy meleg 
folyadékokkal. Hűtse ki őket, 
mielőtt a turmixgépbe önti.

 A turmixgép keverőedényét ne 
tegye ki szélsőségesen forró 
vagy hideg hatásának, pl. azzal, 
hogy a hideg edényt forró 
vízbe teszi vagy fordítva.

 A készüléket tartsa tisztán. 
Ld. a Karbantartás és tisztítás c. 
fejezet.

FIGYELEM
A KÉSZÜLÉKET NAGY 
ADAGOKNÁL NE HASZNÁLJA 
TOVÁBB 10 MÁSODPERCNÉL.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS 
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
 A készülék csak háztartási 

használatra való.
 Használat előtt teljesen tekerje 

le a tápkábelt. 
 Se a tápkábelt, se 

a tápkábel csatlakozót, se 
a motoregységet ne merítse 
vízbe vagy más folyadékba. 

 A tápkábelt ne hagyja az asztal 
vagy konyhapult széléről lógni, 
forró felülethez érni vagy 
összegabalyodni.

 A készüléket nem 
használhatják csökkent 
fi zikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek 
(beleértve a gyerekeket is), 
korlátozott tapasztalatú 
és tudású személyek, ha 
nincsenek felügyelet alatt 
vagy nem kaptak tájékoztatást 
a készülék használatára 
vonatkozóan a biztonságukért 
felelős személytől.

 A gyerekeknek felügyelet alatt 
kell lenniük, hogy biztosítsa, 
a készülékkel nem fognak 
játszani.

 Ezt a készüléket csak 8 
évnél idősebb gyerekek 
használhatják és olyan 
csökkent mentális és fi zikai 
képességű személyek, akik 
felügyelet alatt vannak vagy 
ismertették nekik a készülék 
biztonságos használati 
módját és tisztában vannak 
az esetleges veszélyekkel. A 
gyerekeknek tilos a készülékkel 
játszani. A felhasználó 
által végzett tisztítást és 
karbantartást nem végezhetik 
gyerekek felügyelet nélkül.

 Ajánlatos a készüléket 
rendszeresen ellenőrizni. 
A készüléket ne használja, 
ha bármilyen módon sérült 
vagy hibás a tápkábel vagy 
a csatlakozódugó. Minden 
javítást bízzon a legközelebbi 
szakszervizre.

 A mindennapos tisztítás 
kivételével minden 
karbantartást a szakszervizre 
kell bízni.

 A készüléket ne használja más 
célra, mint amire tervezték. 
Ne működtesse járműben, 
hajóban vagy a szabadban.
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 A nagyobb biztonság 
érdekében elektromos 
berendezések használata 
esetén javasolt a vonatkozó 
áramkörbe áramvédő 
telepítése, 30 mA-t túl 
nem lépő maradékáram 
kapacitással. Az áramvédő 
telepítése a leforrázás vagy 
más, a fűtőelem megrepedése 
esetén kikerülő forró víz miatti 
égési sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében 

javasolt. Ha az áramkör ilyen 
védelemmel már rendelkezik, 
ezt a fi gyelmeztetést tekintse 
tárgytalannak. 
A szükséges tájékoztatást kérje 
villanyszerelőjétől. 

 Biztonsági okokból a Catler 
turmixgépet közvetlenül 
magába az áramkörbe 
javasolt csatlakoztatni, 
más készülékektől külön. 
Nem javasolt elosztó vagy 
hosszabbító használata.

FIGYELEM:
A KÉSZÜLÉKET NE MŰKÖDTESSE FERDE HELYZETBEN ÉS 
NE HELYEZZE ÁT, HA BE VAN KAPCSOLVA.

FIGYELEM:
A HÁLÓZATBA BEDUGOTT CSATLAKOZÓNAK KÖNNYEN 
ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE, HOGY KÖNNYEN 
KIHÚZHATÓ LEGYEN.

FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA. NE MERÍTSE VÍZBE.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE LE A TÁPKÁBELT.

FIGYELEM:
A VILLOGÓ GOMBOK AZT JELZIK, HOGY A KÉSZÜLÉK 
KÉSZEN ÁLL. ÓVAKODJON TŐLE, HOGY BÁRMILYEN 
MÓDON HOZZÁÉRJEN A KÉSEKHEZ VAGY A MOZGÓ 
ALKATRÉSZEKHEZ.

FIGYELEM:
TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM - MINDEN GOMB 
KIGYULLAD.

AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGOS HELYEN. 
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ISMERKEDJEN MEG A BL 4010 ASZTALI TURMIXGÉPPEL

A. Belső fedél mércével
 Kiveheti, hogy turmixolás közben 

összetevőt adjon hozzá.
B. Citromnyomó
 Ezzel nyomhatja ki a citrusfélék levét 

egyenesen a turmixgép edényébe.
C. Fedél
 Praktikus nyitómechanizmussal ellátva.
D. 1,5 l keverőedény Eastman Tritanból™, 

BPA fee
 Ütés- és törésálló, mosogatógépben 

mosható.
E. Mini Kinetix® kés és edényrendszer
 Követi az edény alját, ezért az élelmiszer 

nem akad el, és mindig jól feldolgozódik. 
A középső kések fogazottak az extra 
vágóteljesítmény érdekében, a külső 
kések biztosítják a Kinetix mozgást.

F. Túlterhelés elleni védelem
 Motorvédő hőbiztosíték reset 

lehetőséggel.
G. Pulse gomb
 Rövid impulzusos feldolgozás magas 

teljesítményen.

H. Smoothie program
 Speciális turmixprogram smoothie és 

italok készítéséhez.
I. Auto clean gomb
 A smoothie program gombja szolgál az 

automatikus tisztítás funkcióra is. Öblítés 
és szárítás a mosás után azonnal (áztatás 
nélkül).

J. 4 elektronikus sebesség
 Maximalizálja a vezérlést a 

legkülönbözőbb összetevők 
feldolgozásához a lassú turmixolástól 
a maximális sebességű turmixolásig.

Eastman Tritan™ Kopolyester
A turmixgép edénye Eastman Tritan™ 
Kopolyesterből készült; kemény, BPA fee 
polimerről van szó, amelyet olyan otthoni 
készülékek gyártásához használnak, 
amelyek extrém használatra is alkalmasak és 
mosogatógépben is moshatók. A Tritanból™ 
készült termékek ütés- és törésállók, és 
tiszták és ellenállóak maradnak több száz 
mosogatógépes tisztítás után is.

A
B

C

D

E

F

G
H, I
J
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A BL 4010 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS:
A TURMIXGÉP BEKAPCSOLÁSA ELŐTT 
BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY A 
FEDÉL MEGFELELŐEN VAN FELHELYEZVE.

FIGYELEM:
NE DOLGOZZON FEL FORRÓ ÉLELMISZERT.
A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA 
MEGFELELŐEN FELHELYEZETT FEDÉL 
NÉLKÜL.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS
Az ON|OFF gombbal kapcsolhatja át 
a készüléket üzemkész módba.

CANCEL gomb
Bármilyen funkció törlésére szolgál.

KÉZI BEÁLLÍTÁS
Sebességszabályozás
A készülék 4 elektronikus sebességgel van 
ellátva, a leglassabb a MIX, a leggyorsabb 
a LIQUIFY. A MIX sebesség kényes 
élelmiszerek keverésére szolgál áthelyezés 
funkcióval, alkalmas folyékony és száraz 
hozzávalók összekeveréséhez. A LIQUIFY 
a leggyorsabb sebesség, és olyan hozzávalók 
szétzúzására való, amelyekből koktélokat 
vagy egyéb fi nom struktúrájú italokat készít.

PULSE gomb
A PULSE funkció ideális élelmiszerek rövid 
intervallumokban, magas teljesítmény 
melletti feldolgozására. Az élelmiszer is forog 
az edényben.

Citromnyomó
A citromnyomó felhelyezése előtt vegye ki 
a belső fedelet. A citromnyomó külső oldalán 
lévő vonalkákat úgy helyezze el, hogy 
90°-os szöget zárjanak be a fedél nyílásával. 
Fordítsa el a citromnyomót az óramutatóval 

megegyező irányba, amíg a vonalka eléri 
a "BLEND" feliratot. Ha a vonalka a "BLEND" 
feliratra mutat, a kipréselt lé 
a fedélben marad, és a citromnyomó 
a fedéllel együtt egyfajta kisebb 
gyümölcsprésként funkcionál. Ha a vonalkát 
a "JUICE" felirathoz forgatja, a kipréselt lé 
egyenesen a turmixgép edényébe folyik. 
A citromnyomó levételekor fordított 
sorrendben kövesse a fenti lépéseket.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

SMOOTHIE PROGRAM (60 másodperc)
Ez a program speciálisan arra készült, hogy 
fagyott és folyékony összetevőket keverjen 
össze és dúsítson levegővel. A SMOOTHIE 
funkciónak egyedi feldolgozási technikája 
van, ami a sűrű összetevőket alacsonyabb 
sebességen turmixolja össze, és fokozatosan 
növeli a sebességet, ahogy a feldolgozás 
során az összetevők sűrűsödnek. Ez 
néhányszor ismétlődik a SMOOTHIE program 
során. Az élelmiszerek az edényben szintén 
forognak, hogy a lehető legjobban sikerüljön 
levegővel dúsítani és krémessé tenni.

AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS PROGRAM 
(60 másodperc)
Az összetevők nagy részének eltávolítására 
szolgál a turmixgép faláról és 
a késrendszeréből. Öntsön be 2 csésze 
(500 ml) meleg vizet némi tisztítószerrel, 
nyomja meg az automatikus tisztítás 
gombját. Sűrű és ragadós összetevők esetén 
az alaposabb tisztításhoz adjon hozzá ½ 
kiskanál folyékony mosogatószert. A legjobb 
tisztítási eredményt akkor éri el, ha az 
edényt használat után azonnal megtisztítja. 
Az áztatás károsíthatja az edény felületét, 
különösen ha citrusféléket dolgozott fel. 
Tisztítószerrel történő mosogatás után 
öblítse le tiszta vízzel, és hagyja teljesen 
megszáradni.

Ha az élelmiszerek feldolgozása közben másik 
gombot nyom meg, a sebesség automatikusan 
átvált az éppen kiválasztott sebességre.

MEGJEGYZÉS
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Keverőedény és fedél
Az edény tisztán tartása érdekében, és hogy 
elkerülje az élelmiszerek beleszáradását 
a késrendszerbe és az edénybe, a használat 
után minél gyorsabban végezze el az alábbi 
lépéseket:
• Öblítse ki az élelmiszereket az edényből 

és a fedélről.
• Öntsön az edénybe 500 ml meleg vizet 

és nyomja meg az AUTO CLEAN gombot. 
A sűrű vagy ragacsos hozzávalók extra 
tisztítóerőt igényelnek, ezért adjon hozzá 
néhány csepp folyékony mosogatószert.

• Öblítse ki az edényt és a fedelet, vagy 
puha szivacs vagy üvegmosó kefe 
segítségével mossa meg az egységet 
meleg, szappanos vízben.

• Tisztítás után ellenőrizze, hogy minden 
élelmiszermaradékot eltávolított-e az 
edényből.

• Nagyon hatékony, ha az edényt azonnal 
a használat után tisztítja meg.

Citrusfélék
Ha az edény citrusfélék levének van kitéve, 
az befolyásolhatja az edény tisztaságát 
és élettartamát. Tisztítószerrel történő 
mosogatás után öblítse le tiszta vízzel, és 
hagyja teljesen megszáradni.
Ne áztassa be.

Motoregység
Törölje át enyhén megnedvesített ronggyal, 
aztán törölje szárazra. Távolítsa el az 
esetleges szennyeződéseket a tápkábelről.

Tisztítószerek
Ne használjon drótkefét vagy durva 
tisztítószert a keverőedényhez, a habverő- 
és dagasztófejhez, ezek visszavonhatatlan 
sérülést okozhatnak a felületen. Csak kevés 
konyhai mosogatószerrel kevert vizet és 
puha rongyot használjon.

Mosogatógép
A turmixgép edénye és fedele normál 
programon mosogatógépben mosható.
Az edényt az alsó, a fedelet és a belső fedelet 
a felső kosárba tegye.

Élelmiszerfoltok és szagok
Az erős illatú élelmiszerek, mint pl. 
a fokhagyma, a halak vagy némely zöldségek 
(sárgarépa) kellemetlen szagot vagy foltokat 
hagyhatnak a turmixgép edényén vagy 
fedelén. Ezeknek az eltávolítása érdekében 
áztassa be az edényt és a fedelet kb. 5 percre 
meleg szappanos vízbe. Azután mossa 
le semleges készítménnyel, meleg vízzel, 
alaposan öblítse le és törölje szárazra. 
Az edényt a fedél nélkül tárolja.

Tárolás
Helyezze a turmixgépet vízszintes helyzetbe 
a motoregységre vagy mellé tett edénnyel. 
Ne helyezzen semmilyen tárgyat 
a készülékre. Engedje, hogy a levegő 
szabadon érje, és ne tegye rá az edényre 
a fedelet.
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ÖTLETEK A BL 4010 TURMIXGÉP HASZNÁLATÁHOZ
TANÁCSOK ÉS ÖTLETEK
• Ha a mennyiség (feldolgozás közben) 

a maximális mennyiséget jelző vonalka 
alatt van, egy hozzávaló (pl.olaj/folyadék) 
hozzáadásához leveheti a belső fedelet, 
és hozzáadhatja az anyagot, miközben 
a turmixgép megy.

• Különösen vigyázzon, ha a feldolgozandó 
élelmiszer mennyiség nagyobb, vagy az 
állaga sűrűbb, mert az a létrejött nyíláson 
keresztül kifröccsenhet.

• A turmixgépet csak a szükséges 
ideig működtesse - ne turmixolja az 
összetevőket túl sokáig.

• Használja a PULSE funkciót, ha az 
élelmiszer túl sűrű vagy durva, az 
egyenletes feldolgozás érdekében.

• Ne lépje túl a maximális mennyiséget 
jelző vonalkát, különösen amikor 
élelmiszert vagy folyadékot ad hozzá 
a turmixgép edényébe.

• Az összetevők hozzáragadhatnak 
a turmixedény falához. Kapcsolja ki 
a turmixgépet és húzza ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból. A műanyag spatula 
segítségével törölje le a turmixgép falát, 
majd folytassa a munkát.

• Ha feldolgozás közben nedvességet 
vagy vízcseppeket lát a motoregység 
felső részén, kapcsolja ki a turmixgépet, 
és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. 
Vegye le a turmixgép edényét, törölje le 
a motoregységet egy száraz 
törlőronggyal vagy papírtörlővel.

• A turmixolás vagy a SMOOTHIE program 
megállításához nyomja meg a CANCEL 
gombot.

• Ha a turmixgép működik, 120 (vagy 
a SMOOTHE programban 60) másodperc 
után automatikusan kikapcsol. 
Ez a motorvédő biztonsági egységmiatt 
történik.

• A sebességet és a funkciót bármikor 
módosíthatja, akkor is, ha a turmixgép 
működésben van. Nyomja meg a kívánt 
sebesség vagy program gombját, 
és a turmixgép azonnal módosítja 
a beállításait.

• A turmixgépben feldolgozható jégkockák 
száma 8 - 10 normál jégkockatartóból.

MIT TEGYEN ÉS MIT NE

MIT TEGYEN
• A PULSE funkció és a sebesség 

kombinációjával alaposabban tudja 
feldolgozni az élelmiszereket.

• Használja a SMOOTHIE programot, ha 
gyümölcsből, fagylaltból és joghurtból 
sűrű smoothie-t vagy tejes turmixot akar 
készíteni.

• Használja a PULSE funkciót olyan 
élelmiszerekhez, amelyek gyors, 
lendületes turmixolást igényelnek magas 
teljesítmény mellett, mint például dió 
vagy jég darabolása.

• Ha jégkockával vagy fagyasztott 
gyümölccsel akar italt készíteni, használja 
a PULSE funkciót.

• Sűrű keverékek turmixolása hatékonyabb, 
ha az edény csak 1/4 - 1/2-részben van tele.

MIT NE TEGYEN
• Ne használjon fém eszközöket, mert 

tönkretehetik a késrendszert vagy az 
edényt.

• Ne turmixoljon sűrű keveréket 
10 másodpercnél hosszabb ideig. 
Egyéb feldolgozásnál se használja 
a turmixgépet 1 percnél hosszabban 
egyszerre. Ha hosszabb ideig kell 
használnia a turmixgépet, kapcsolja ki és 
keverje fel az összetevőket, mielőtt újra 
turmixolni kezd. Ezzel védi a motort 
a meghibásodástól és a töréstől.

• A turmixgép nem alkalmas tészta 
dagasztására vagy burgonyapüré 
készítésére.

• Ha meleg összetevőkkel dolgozik, 
ne tegyen az edénybe egyszerre 
2 csészényinél többet.

• Ne turmixoljon forró vagy forrásban levő 
anyagokat. Hagyja az élelmiszert kihűlni, 
mielőtt beteszi a turmixgép edényébe. 
Ezzel megelőzheti, hogy véletlenül 
leforrázza magát a fedél eltávolításakor 
kiszökő gőzzel.

• Meleg hozzávalók turmixolásakor tegyen 
a fedélre egy kis törülközőt és tartsa 
erősen.
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TURMIXOLÁSI TÁBLÁZAT

ÉLELMISZER ELŐKÉSZÍTÉS 
ÉS HASZNÁLAT

MENNYISÉG FUNKCIÓ IDŐ

Nyers zöldség Hámozva és 1,5 
- 2 cm-es darabokra 
felvágva 
 

200 g CHOP | 
2. sebesség

10 - 30 mp

Dió Távolítsa el a héját. 200 g CHOP | 
2. sebesség

10 - 20 mp

Zsemlemor-
zsa

Vágja fel 2 cm-es 
kockákra.

100 g PULSE gomb 40 - 50 mp

Keksz Kettévágva. 125 g PULSE gomb 50 - 60 mp

Tejszínhab Adjon hozzá cukrot 
és vaníliát, ha kell.

300 ml MIX | 
1. sebesség 
és PULSE

30 - 40 mp

Smoothie Tej, felvágott 
gyümölcs, joghurt, 
fagylalt

Max. 800 ml SMOOTHIE 60 mp

Mártás friss 
gyümölcsből

Bogyós gyümölcsök 
egyben, puha 
gyümölcsök, pl. 
őszibarack, felvágva.

250 g BLEND | 
3. sebesség

10 - 30 mp

Fűszernövé-
nyek

Csak levelek 1 csésze CHOP | 
2. sebesség

10 - 15 mp

Turmixolt 
leves

Szobahőmérséklet. 800 ml BLEND | 
3. sebesség

30 - 50 mp

Salátaöntet Olaj, ecet vagy 
citromlé, fűszer.

250 ml BLEND | 
3. sebesség

15 - 20 mp

Jég Maximum 
8 - 10 
jégkocka

PULSE gomb 60 mp

Ez a táblázat csak tájékoztató adatokat nyújt.

MEGJEGYZÉS
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HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A motor nem indul 
be, vagy a kések nem 
forognak.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy az ON/OFF gomb és a kiválasztott 
funkció / sebesség világít-e.

• Ha minden gomb egyszerre villog, kövesse a lejjebb 
található, a túlterheléssel kapcsolatos instrukciókat.

Az élelmiszer 
feldolgozása nem 
egyenletes.

• Ez akkor történhet, ha a turmixgép edényében túl sok az 
élelmiszer. Próbálkozzon kisebb mennyiséggel, és ismételje 
meg a folyamatot, ha szükséges.

• Az összetevők túl nagyok. Próbálja kisebbre vágni. A legjobb 
eredményt úgy éri el, ha az összetevőket kb. 2 cm-es 
kockákra vágja.

Az élelmiszer túl 
fi nomra van vágva, 
vagy vízszerű.

• Próbálja rövidebb ideig turmixolni. A jobb szabályozás 
érdekében használja a PULSE gombot.

Az élelmiszer 
ráragad a késekre 
és az edényre.

• A keverék túl sűrű. Adjon hozzá egy kis vizet, vagy használjon 
alacsonyabb sebességet.

A turmixgép túl van 
terhelve (minden 
gomb világít).

• A turmixgép túlterhelés elleni biztosítékkal van ellátva, 
nehogy a motor meghibásodjon. Húzza ki a tápkábelt 
a hálózatból és hagyja kb. 15 percig hűlni. Amint a turmixgép 
kihűlt, újra használni tudja.

• Javasoljuk, hogy kisebb mennyiséget turmixoljon vagy az 
összetevőket vágja kisebb darabokra.
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Receptek
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ITALOK
REGGELI SMOOTHIE
2 adag

HOZZÁVALÓK
250 ml hideg narancslé
250 g friss eper, a csumája nélkül
1/2 1 kiskanál reszelt narancshéj
1-2 evőkanál zabpehely
2 nagy kanál fagyasztott gyümölcsjoghurt

ELKÉSZÍTÉS
1. Tegye a hozzávalókat a turmixgép 

edényébe és tegye rá a fedelet. Használja 
a SMOOTHIE programot, amíg magától le 
nem áll.

MANGÓ SMOOTHIE KÓKUSSZAL 
ÉS LIME-MAL
4 adag

HOZZÁVALÓK
1/2 lime
400 ml hűtött félzsíros kókusztej
130 g vaníliás joghurt
1 nagy mangó, darabokra vágva
1 kiskanál citromhéj, fi nomra vágva
5 jégkocka

ELKÉSZÍTÉS
1. A citromnyomó segítségével préselje ki 

a lime levét.
2. Adja hozzá a többi hozzávalót és 

használja a SMOOTHIE programot, amíg 
magától le nem áll.

LIME CRUSH MENTÁVAL
2 adag (1 normál ital / adag)

HOZZÁVALÓK
2 lime, meghámozva és 8 darabra vágva
16 - 20 friss mentalevél
60 ml cukorszirup
60 ml fehér rum vagy vodka
8 közepesen nagy jégkocka
250 ml szénsavas ásványvíz

ELKÉSZÍTÉS
1. A PULSE funkció segítségével rövid 

impulzusokkal vágja durvára az összes 
hozzávalót.

CUKORSZIRUP
Kb. 11/2 csésze (375 ml)

HOZZÁVALÓK
220 g fehér cukor
250 ml víz

ELKÉSZÍTÉS
1. Szórja a cukrot egy fazékba, adja hozzá 

a vizet, folyamatos keverés mellett 
melegítse enyhe tűzön, amíg a cukor 
teljesen fel nem olvad.

2. Forralja fel, majd csökkentse a hőt és 
főzze még kb. 5 percig.

3. Vegye le a tűzről és hagyja teljesen 
kihűlni. Öntse légmentesen zárható 
edénybe és a felhasználásig tartsa 
hűtőben.

MARGARITA
2 adag (2 normál ital / adag)

HOZZÁVALÓK
3 lime, félbe vágva
60 ml tequila
60 ml Cointreau
60 ml cukorszirup
12 jégkocka

ELKÉSZÍTÉS
1. Nyomja ki a lime-ok levét közvetlenül 

a turmixgép edényébe.
2. Adja hozzá a többi hozzávalót és tegye fel 

a fedelet.
3. Használja a LIQUIFY (4. sebesség) 

programot, amíg a hozzávalók 
megfelelően össze nem állnak és a jég 
szétzúzódik. Használja a PULSE funkciót, 
ha szükséges.

4. Sós peremű pohárban kínálja.
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MÁRTOGATÓSOK
HUMMUSZ
Kb. 1 csésze

HOZZÁVALÓK
1 citrom
400 g konzerv csicseriborsó, leöblítve és 
megszárítva
2 gerezd fokhagyma, félbe vágva
2 kanál tahini
1 kanál meleg víz
1 kanál őrölt kömény
Só és frissen őrölt bors az ízesítéshez
Extra olívaolaj, díszítésül
Édes paprika, díszítésül
Friss török kenyér, a tálaláshoz

ELKÉSZÍTÉS
1. Nyomja ki a citrom levét közvetlenül 

a turmixgép edényébe.
2. Adja hozzá a csicseriborsót, a tahini-t, 

a vizet és a köményt, és tegye rá a fedelet.
3. Használja a BLEND (3. sebesség) 

programot, amíg a keverék sima nem 
lesz. A spatula segítségével törölje le az 
edény falát, ha szükséges. Fűszerezze 
ízlés szerint.

4. Tegye át a kész hummuszt egy dobozba. 
Csepegtessen rá olívaolajat és szórja meg 
édes paprikával. Török kenyérrel tálalja.

Ha a hummusz túl sűrű, adjon hozzá egy kis 
vizet.

TIPP

SÁRGARÉPÁS MÁRTOGATÓS FETASAJTTAL
Kb. 1 csésze

HOZZÁVALÓK
500 g sárgarépa, kb. 1,5 cm darabokra vágva
2 evőkanál extra szűz olívaolaj, egy kicsivel 
több a díszítéshez
Só és bors az ízesítéshez
1/2 csésze natúr görög joghurt
3 kiskanál almaecet
1 gerezd fokhagyma, félbe vágva

1 evőkanál frissen felvágott korianderlevél, 
egy kicsivel több a díszítéshez
11/4 kiskanál őrölt köménymag
1/2 kanál őrölt gyömbér
Egy csipet őrölt csilipaprika vagy 
cayenne-bors
Só és frissen őrölt bors az ízesítéshez
50 g fetasajt kockákra vágva
Ropogós pita kenyér a tálaláshoz

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a sütőt 170°C-ra, ha nincs 

forró levegő funkció (150°C-ra, ha van 
forró levegő funkció).

 A tepsire tegyen sütőpapírt.
2. A répadarabokat rakja szét a tepsin. 

Csepegtessen rá olívaolajat és alaposan 
keverje össze. Ízesítse borssal és sóval. 
Süsse kb. 50 percig, amíg megpuhul, kb. 
félidőben fordítsa meg. Hagyja hűlni kb. 
10 percig.

 Tegye át a répát a turmixgép edényébe.
3. Adjon hozzá olívaolajat, joghurtot, ecetet, 

fokhagymát, koriandert, köménymagot 
és gyömbért, és helyezze fel a fedelet.

4. Használja a BLEND (3. sebesség) 
programot, amíg a keverék sima nem 
lesz. A spatula segítségével törölje le az 
edény falát, ha szükséges. Fűszerezze 
ízlés szerint.

5. Tegye át a kész mártogatóst egy 
dobozba. Takarja le élelmiszerfóliával és 
hagyja kb. 1 órán át hűlni.

6. Közvetlenül tálalás előtt keverje hozzá 
a mártogatóshoz a fetasajt felét. 
Szórja meg a fetasajt másik felével, 
csepegtessen rá olívaolajat és díszítse 
korianderrel. Ropogós pita kenyérrel 
tálalja.
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SALÁTAÖNTETEK/MÁRTÁSOK
MAJONÉZ
Kb. 1 csésze

HOZZÁVALÓK
1/2 citrom
2 tojássárgája
1 kiskanál dijoni mustár
1 kiskanál só
1 csésze szőlőmagolaj vagy fi nom olívaolaj

ELKÉSZÍTÉS
1. Nyomja ki a citrom levét közvetlenül 

a turmixgép edényébe.
2. Adja hozzá a tojássárgáját, a mustárt és 

a sót a turmixgép edényébe, és tegye rá 
a fedelet.

3. Használja a MIX programot (1. sebesség) 
kb. 30 másodpercig, vagy amíg teljesen 
össze nem keveredik.

4. Miközben megy a MIX program (1. 
sebesség), vegye le a belső fedelet és 
lassan adjon hozzá olajat a fedélen lévő 
nyíláson keresztül, amíg a keverék össze 
nem sűrűsödik, ami kb. 1 percig tart.

5. Tegye át légmentesen zárható edénybe 
és tartsa hűtőben, kb. 1 hétig.

Variációk
Caesar salátaöntet:
• Egész citromot használjon.
• Ne tegyen bele sót.
• Adjon hozzá 1 evőkanál Worcester-szószt, 

3-4 szardellát és 2 gerezd fokhagymát a 
sárgájával és a mustárral együtt.

• A továbbiakat folytassa a recept szerint. 
Ízesítse borssal és sóval.

Aioli sült fokhagymából:
• Vágja le 1 fej fokhagyma felső részét, 

és csomagolja alufóliába.  Süsse 
előmelegített sütőben 200 °C-on kb. 
30–percig, vagy amíg a fokhagyma meg 
nem puhul.

• Amíg a fokhagyma hűl, készítse el 
a majonézt, de mustár nélkül.

• A fokhagyma gerezdjeit vegye ki a fejből, 
és a MIX program (1. sebesség) mellett 
adja hozzá a majonézhez.

PESTO MÁRTÁS
Kb. 11/2 csésze

HOZZÁVALÓK
2 csésze jól összekötözött bazsalikomlevél 
(kb. 1 nagy csomó)
2 gerezd fokhagyma, félbe vágva
2 kiskanál citromlé
40 g fenyőmag, pörkölt
60 g reszelt parmezán sajt
125 ml olívaolaj
Só és frissen őrölt bors az ízesítéshez

ELKÉSZÍTÉS
1. Tegyen be minden hozzávalót a fenti 

sorrendben a turmixgép edényébe, és 
tegye rá a fedelet.

2. Válassza a CHOP programot (2. sebesség), 
amíg a hozzávalók fi nomra őrlődnek, 
és a keverék szinte sima. A spatula 
segítségével törölje le az edény falát, ha 
szükséges. Fűszerezze ízlés szerint.

3. Öntse légmentesen zárható edénybe és 
a felhasználásig tartsa hűtőben.

Öntsön még olívaolajat a pestóra és tárolja 
a hűtőben, légmentesen zárt edényben 
kb. 3 napig. Az olaj megakadályozza, hogy 
a pesto megbarnuljon.

TIPP
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LEVESEK
KRUMPLILEVES PÓRÉHAGYMÁVAL
4 adag

HOZZÁVALÓK
40 g vaj
1 evőkanál olívaolaj
2 póréhagyma, megmosva és szeletekre 
vágva
750 g burgonya, nagy darabokra felvágva
1 l tyúkhúsleves
Só és bors az ízesítéshez
Frissen felvágott metélőhagyma a tálaláshoz

ELKÉSZÍTÉS
1. Egy nagy lábasban melegítsen vajat és 

olajat, adja hozzá a póréhagymát, és 
folyamatos keverés mellett süsse 3 - 4 
percig, míg meg nem puhul. Adja hozzá 
a krumplit és a levest. Forralja fel, majd 
csökkentse a sebességet, és fedővel 
letakarva főzze kb. 20 percig, amíg 
a burgonya meg nem puhul.

 Vegye le a főzőlapról, és hagyja a levest 
kihűlni szobahőmérsékletre.

2. Turmixolja a levest kisebb adagokban az 
edényben MIX programmal (1. sebesség), 
amíg sima nem lesz.

3. Öntse vissza a lábasba. Fűszerezze meg, 
és melegítse meg a levest takaréklángon.

4. Vágott metélőhagymával tálalja.

Ha a leves túl sűrű, melegítéskor vagy 
turmixoláhkor adjon hozzá egy kis vizet vagy 
levest.

TIPP

THAI LEVES ÉDESBURGONYÁVAL
4 adag

HOZZÁVALÓK
2 evőkanál olaj
1 nagy hagyma, szeletelt
2 gerezd fokhagyma, szeletelt
1-2 evőkanál curry paszta
1 kg hámozott és felvágott édesburgonya
1 l tyúkhúsleves
270 ml kókusztej
Só és frissen őrölt bors az ízesítéshez
Frissen felvágott koriander a tálaláshoz

ELKÉSZÍTÉS
1. Egy nagy lábasban melegítse meg 

az olajat, adja hozzá a hagymát, 
a fokhagymát és a curry pasztát, és 
állandó keverés mellett süsse 4 - 5 percig, 
míg a hagyma meg nem puhul, a curry 
paszta pedig illatozni nem kezd.

2. Adja hozzá az édesburgonyát és a levest, 
és forralja fel. Kapcsolja alacsonyabb 
lángra, és időnkénti keverés mellett főzze 
kb. 25 percig, míg a burgonya meg nem 
puhul. Vegye le a főzőlapról, és hagyja 
a levest kihűlni szobahőmérsékletre.

3. Turmixolja a levest kisebb adagokban az 
edényben MIX programmal (3. sebesség), 
amíg sima nem lesz.

4. Az összeturmixolt levest tegye vissza 
a lábasba, és adja hozzá a kókusztejet. 
Fűszerezze meg, és melegítse meg 
a levest takaréklángon. Felvágott 
korianderrel tálalja.

Ha a leves túl sűrű, melegítéskor vagy 
turmixoláhkor adjon hozzá egy kis vizet vagy 
levest.

TIPP
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DESSZERTEK
7. A sajtkeveréket öntse a tortaformába, 

és szórja meg a málnával. Tegye 
a tortaformát egy tepsibe, és 
előmelegített sütőben süsse 50 - 60 
percig. A sajttorta közepe kissé remeghet, 
majd a hűtőben megszilárdul.

8. Kapcsolja ki a sütőt. Hagyja a sajttortát 
a kissé kinyitott ajtajú sütőben kb. 2 órát, 
vagy amíg teljesen ki nem hűl (ezzel 
megelőzi, hogy megrepedezzen). A kihűlt 
sajttortát tegye be a hűtőbe.

MÁLNÁS SAJTTORTA
8 adag

HOZZÁVALÓK
250 g ízesítés nélküli vajas keksz
125 g sótlan vaj, felolvasztva
200 ml tejföl, szobahőmérsékletű legyen
150 g sütőcukor
1 kiskanál vanília esszencia
3 tojás
500 g krémsajt, szobahőmérsékletű, 
darabokra vágva
125 g friss vagy fagyasztott málna

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítse elő a sütőt 160 °C-ra, forró 

levegő funkció nélkül. Egy 20 cm-es 
tortaformát béleljen ki sütőpapírral.

2. Tegye a keksz felét a turmixgép edényébe 
és tegye rá a fedelet. A PULSE funkcióval 
zúzza szét a kekszet, majd öntse át egy 
tálba. Ismételje meg ugyanezt a keksz 
másik felével.

3. Adja hozzá a felolvasztott vajat, és 
alaposan keverje el. A vaj és keksz 
keverékét kenje szét a tortaforma alján 
és oldalain. Egy pohár segítségével 
könnyebben el tudja egyengetni 
a keveréket a tortaforma alján és oldalain.

 Hagyja a hűtőben hűlni kb. 10 percig.
4. Az edénybe tegye bele a tejfölt, a cukrot 

és a tojásokat, és tegye rá a fedelet. 
Használja a LIQUIFY programot 
(4. sebesség) kb. 30 másodpercig, vagy 
amíg teljesen össze nem keveredik.

5. Adja hozzá a krémsajt felét, és tegye rá 
a fedelet. Használja a LIQUIFY programot 
(4. sebesség) kb. 30 másodpercig, vagy 
amíg teljesen össze nem keveredik.

6. Adja hozzá a maradék krémsajtot, 
és tegye rá a fedelet. Használja 
a LIQUIFY programot (4. sebesség) kb. 
30 másodpercig, vagy amíg a keverék 
nem lesz sima, de ne turmixolja túl 
hosszan.
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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.

A cseh nyelvű az eredeti változat. 
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01.
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CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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A folyamatos fejlesztések kö-
vetkeztében az Ön által meg-
vásárolt készülék kivitele vagy 
műszaki jellemzői kis mérték-
ben eltérhetnek a használati 
útmutatóban leírtaktól.

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 zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami kúpený 
výrobok mierne líšiť od výrob-
ku uvedeného na obrázkoch 
v tomto návode.

ELECTRONIC BLENDER




