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Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a PHILCO terméket. A készülék megbízható működése érdekében olvassa el 
az összes utasítást ebben az útmutatóban.
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1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, 
és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy megismertették 
velük a  berendezés biztonságos használati módját és tisztában 
vannak az esetleges veszélyekkel. A  karbantartást és tisztítást 
gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek 
felügyelet alatt. A  berendezést és a  tápkábelt tartsa a  8 évnél 
fiatalabb gyermekektől távol.

• A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg róla, hogy a címkéjén feltüntetett 

feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
• Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a  készülékkel kapott vagy nem ehhez 

a készülékhez szolgálnak.
• A készüléket helyezze mindig egyenes, száraz felületre.
• A készüléket ne helyezze ablakpárkányra vagy instabil felületre.
• A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
• A  készülék kizárólag háztartási használatra szolgál, a  háztartásokban szokványos ételmennyiség 

feldolgozására tervezték.
• Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. Tartsa a készüléket 

gyermekektől távol.
• Soha ne használja a  turmixgépet felforrósodott sütőlapon vagy gáztűzhelyen, vagy olyan berendezés 

közelében, ami hőforrás.
• Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség.
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
• Mielőtt a tápkábelt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
• Ne húzza ki a  készüléket a  hálózati aljzatból a  tápkábelnél fogva - a  tápkábel / aljzat megsérülhet. 

A tápkábelt a csatlakozódugót megfogva húzza ki a konnektorból.
• Ne használja a  készüléket sérült tápkábellel. Áramütés elkerülése érdekében a  sérült tápkábelt csak 

márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki újra.
• A készülék minden javítását és beállítását bízza szakértő cégre/szakszervizre. A nem szakszerű beavatkozás 

miatt áramütés következhet be.
• Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
• A  készüléket mindig húzza ki a  hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, szétszerelés vagy 

tisztítás előtt.
• Amíg a készülék működik, ne nyúljon kézzel a keverőtálba.
• A keverőtálba ne tegyen mást, mint a turmixolni kívánt élelmiszert és folyadékot.
• Ne dolgozzon fel forró vagy forrásban levő folyadékokat. Turmixolás előtt hagyja legalább 60 °C-ra lehűlni.
• A készüléket ne hagyja megszakítás nélkül 2 percnél hosszabb ideig üzemben. Újabb bekapcsolás előtt 

hagyja a motort legalább 2 percig pihenni.

• Kemény élelmiszerek vagy nagy adag élelmiszer/folyadék turmixolásánál a  készüléket ne működtesse 
1 percnél hosszabb ideig.

• Vigyázat! A turmixgép kései élesek! A készülék működése közben semmiképpen ne érintse őket! A kések 
tisztításánál tartsa be a Karbantartás és tisztítás c. fejezetben szereplő utasításokat.



2 3 Revison 01/2016Revison 01/2016 Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

HU

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, 
és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy megismertették 
velük a  berendezés biztonságos használati módját és tisztában 
vannak az esetleges veszélyekkel. A  karbantartást és tisztítást 
gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek 
felügyelet alatt. A  berendezést és a  tápkábelt tartsa a  8 évnél 
fiatalabb gyermekektől távol.

• A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg róla, hogy a címkéjén feltüntetett 

feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
• Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a  készülékkel kapott vagy nem ehhez 

a készülékhez szolgálnak.
• A készüléket helyezze mindig egyenes, száraz felületre.
• A készüléket ne helyezze ablakpárkányra vagy instabil felületre.
• A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
• A  készülék kizárólag háztartási használatra szolgál, a  háztartásokban szokványos ételmennyiség 

feldolgozására tervezték.
• Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. Tartsa a készüléket 

gyermekektől távol.
• Soha ne használja a  turmixgépet felforrósodott sütőlapon vagy gáztűzhelyen, vagy olyan berendezés 

közelében, ami hőforrás.
• Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség.
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
• Mielőtt a tápkábelt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
• Ne húzza ki a  készüléket a  hálózati aljzatból a  tápkábelnél fogva - a  tápkábel / aljzat megsérülhet. 

A tápkábelt a csatlakozódugót megfogva húzza ki a konnektorból.
• Ne használja a  készüléket sérült tápkábellel. Áramütés elkerülése érdekében a  sérült tápkábelt csak 

márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki újra.
• A készülék minden javítását és beállítását bízza szakértő cégre/szakszervizre. A nem szakszerű beavatkozás 

miatt áramütés következhet be.
• Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
• A  készüléket mindig húzza ki a  hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, szétszerelés vagy 

tisztítás előtt.
• Amíg a készülék működik, ne nyúljon kézzel a keverőtálba.
• A keverőtálba ne tegyen mást, mint a turmixolni kívánt élelmiszert és folyadékot.
• Ne dolgozzon fel forró vagy forrásban levő folyadékokat. Turmixolás előtt hagyja legalább 60 °C-ra lehűlni.
• A készüléket ne hagyja megszakítás nélkül 2 percnél hosszabb ideig üzemben. Újabb bekapcsolás előtt 

hagyja a motort legalább 2 percig pihenni.

• Kemény élelmiszerek vagy nagy adag élelmiszer/folyadék turmixolásánál a  készüléket ne működtesse 
1 percnél hosszabb ideig.

• Vigyázat! A turmixgép kései élesek! A készülék működése közben semmiképpen ne érintse őket! A kések 
tisztításánál tartsa be a Karbantartás és tisztítás c. fejezetben szereplő utasításokat.



4 5Revison 01/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a. s. Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

HU

2. RÉSZ: A TURMIXGÉP LEÍRÁSA
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A. Mérőke
B. Fedél
C. Keverőtál
D. Az edény biztonsági zárja
E. I. sebesség beállító gomb
F. II. sebesség beállító gomb
G. Motoregység
H. Hordozható edény
I. A hordozható edény fedele
J. A hordozható edény késegysége

3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A mérőkét, fedelet, keverőtálat, hordozható edényt, annak fedelét és a késegységet használat előtt vízben el 
kell mosni mosogatószer hozzáadásával. Ezután ezeket az alkatrészeket alaposan öblítse le tiszta folyó vízzel, 
és jól szárítsa meg. 

FIGYELEM:
A hordozható edényben és a keverőtálban lévő kések nagyon élesek. Sérülésveszély áll fenn. Nagyon óvatosan 
bánjon velük.

Az edény biztonsági zárja

A  termékhez tartozó tál biztonsági zárral van ellátva, ami nem engedi a  készüléket elindulni, amíg nincs 
megfelelően összerakva. 

4. RÉSZ: A TURMIXGÉP HASZNÁLATA

A turmixgépet kétféle módon használhatja. Egyrészt a keverőtál (C) felhelyezésével, másrészt a késegység (J) 
és a hordozható edény (H) felhelyezésével.

A keverőtállal (C) való használat

1. A keverőtálat (C) helyezze fel a motoregységre (G).
2. Az edénybe tegye bele a feldolgozni kívánt hozzávalókat.
3. Helyezze fel a fedelet (B). Győződjön meg róla, hogy a fedél a mérőkével (A) együtt megfelelően fel van 

helyezve.
4. A tápkábelt csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
5. Az I (E) vagy a II (F) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sebességet. A turmixgépet fogja erősen, két 

kézzel.
6. Ha elkészült a turmixolás, engedje el a kiválasztott sebesség gombját, és húzza ki a tápkábelt a hálózati 

aljzatból. 
7. Vegye le a keverőtálat (C) a motoregységről (G).

A hordozható edénnyel (H) való használat

1. A hordozható edénybe (H) tegye be a hozzávalókat, majd óvatosan helyezze fel a késegységet (J).
2. Az edényt a késegységgel helyezze fel a motoregységre (G).
3. A tápkábelt csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
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4. Az I (E) vagy a II (F) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sebességet. A turmixgépet fogja erősen, két 
kézzel.

5. Ha elkészült a turmixolás, engedje el a kiválasztott sebesség gombját, és húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból.

6. Vegye le az edényt a késegységgel a motoregységről.
7. Fordítsa az edényt fejjel lefelé, hogy a késegység (J) felül legyen, és óvatosan vegye le az edényről (H). 

Nem megfelelő kezelés esetén az edény tartalma kifolyhat. 
8. Most ráteheti a hordozható edényre (H) a fedelét (I), és fogyaszthatja az elkészült italt pl. munkába menet.

FIGYELEM:
Ne hagyja a turmixgépet 1 percnél hosszabb ideig bekapcsolva, az élelmiszerek többségének elegendő egy rövid 
ideig tartó impulzusos feldolgozás a megfelelő eredmény eléréséhez. 
Amint a  készülék a  működés közben felmelegszik, kapcsolja ki, húzza ki a  csatlakozót a  konnektorból, és 
a következő használat előtt hagyja a turmixgépet legalább 15 percig pihenni.
Semmiképpen ne lépje túl a MAX jelzést. A készülék túlterhelődhet és károsodhat.

AJÁNLÁS:
A hozzávalókat mindig egyforma méretű darabokra vágja fel (kb. 1,5 x 1,5 cm), hogy a feldolgozás egyenletes 
legyen. 

5. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a hálózati 
aljzatból.

Vegye le a keverőtálat a készülékről és ürítse ki. Az edénybe öntsön tiszta vizet (kb. 0,5 l) és zárja le a fedéllel. 
Az edényt tegye a készüléktestre. Nyomja meg, és rövid ideig tartsa lenyomva, vagy nyomogassa ismételten 
az I gombot. Ilyen módon fellazítja a  turmixolt hozzávalók maradékát az edényről és a késekről. (Ugyanezt 
megteheti a hordizható edénnyel és késegységgel)
A turmixgépet húzza ki a hálózatból. Győződjön meg, hogy a mixelő kések teljesen leálltak. Vegye le az edényt 
a készüléktestről és öntse ki belőle a vizet. Meleg víz és konyhai tisztítószer használata mellett tizstítsa meg 
a mérőkét, a fedelet, a keverőtálat, a hordozható edényt, a hordozható edény fedelét és a késegységet. Majd 
öblítse le folyó vízzel és jól szárítsa meg.

Vigyázat! A mixerkések élesek! Azokkal manipulálásnál legyen fokozottan óvatos.

A készüléktestet enyhén nedves ronggyal törölje meg és szárítsa meg. A készüléknek ezt a  részét soha ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba.

A készülék és tartozékai tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint vagy hígítókat.

A készüléket tiszta, száraz helyre rakja el gyerekektől távol.

6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség 220 – 240 V ~
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény 350 W
Működési idő Max. 1 perc

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK  
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektro-
nikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is 
leadhatók. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes termé-
szeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges 
negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen infor-
mációkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért 
forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló 
irányelveivel.
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4. Az I (E) vagy a II (F) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sebességet. A turmixgépet fogja erősen, két 
kézzel.

5. Ha elkészült a turmixolás, engedje el a kiválasztott sebesség gombját, és húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból.

6. Vegye le az edényt a késegységgel a motoregységről.
7. Fordítsa az edényt fejjel lefelé, hogy a késegység (J) felül legyen, és óvatosan vegye le az edényről (H). 

Nem megfelelő kezelés esetén az edény tartalma kifolyhat. 
8. Most ráteheti a hordozható edényre (H) a fedelét (I), és fogyaszthatja az elkészült italt pl. munkába menet.

FIGYELEM:
Ne hagyja a turmixgépet 1 percnél hosszabb ideig bekapcsolva, az élelmiszerek többségének elegendő egy rövid 
ideig tartó impulzusos feldolgozás a megfelelő eredmény eléréséhez. 
Amint a  készülék a  működés közben felmelegszik, kapcsolja ki, húzza ki a  csatlakozót a  konnektorból, és 
a következő használat előtt hagyja a turmixgépet legalább 15 percig pihenni.
Semmiképpen ne lépje túl a MAX jelzést. A készülék túlterhelődhet és károsodhat.

AJÁNLÁS:
A hozzávalókat mindig egyforma méretű darabokra vágja fel (kb. 1,5 x 1,5 cm), hogy a feldolgozás egyenletes 
legyen. 

5. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a hálózati 
aljzatból.

Vegye le a keverőtálat a készülékről és ürítse ki. Az edénybe öntsön tiszta vizet (kb. 0,5 l) és zárja le a fedéllel. 
Az edényt tegye a készüléktestre. Nyomja meg, és rövid ideig tartsa lenyomva, vagy nyomogassa ismételten 
az I gombot. Ilyen módon fellazítja a  turmixolt hozzávalók maradékát az edényről és a késekről. (Ugyanezt 
megteheti a hordizható edénnyel és késegységgel)
A turmixgépet húzza ki a hálózatból. Győződjön meg, hogy a mixelő kések teljesen leálltak. Vegye le az edényt 
a készüléktestről és öntse ki belőle a vizet. Meleg víz és konyhai tisztítószer használata mellett tizstítsa meg 
a mérőkét, a fedelet, a keverőtálat, a hordozható edényt, a hordozható edény fedelét és a késegységet. Majd 
öblítse le folyó vízzel és jól szárítsa meg.

Vigyázat! A mixerkések élesek! Azokkal manipulálásnál legyen fokozottan óvatos.

A készüléktestet enyhén nedves ronggyal törölje meg és szárítsa meg. A készüléknek ezt a  részét soha ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba.

A készülék és tartozékai tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint vagy hígítókat.

A készüléket tiszta, száraz helyre rakja el gyerekektől távol.

6. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség 220 – 240 V ~
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény 350 W
Működési idő Max. 1 perc

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK  
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektro-
nikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is 
leadhatók. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes termé-
szeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges 
negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen infor-
mációkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért 
forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló 
irányelveivel.

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

A cseh nyelvű az eredeti változat.
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