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GRATULÁLUNK

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 9010 TURMIXGÉP
HASZNÁLATÁHOZ:
 A készüléket ne tegye forró
gáz- vagy villanytűzhelyre,
vagy annak közelébe, és olyan
helyre se, ahol forró sütővel
érintkezhet.
 Mindig ügyeljen rá, hogy
 Első használat előtt
a turmixgép helyesen legyen
távolítson el teljesen minden
összerakva, mielőtt elindítja.
csomagolóanyagot és címkét.
A fedél legyen stabilan feltéve
 Kisgyermekek megfulladásának
a turmixgép edényére, mielőtt
elkerülése érdekében távolítsa
elindítja, nehogy az edényben
el a készülék tápkábelének
lévő folyadék kifolyjon,
védőcsomagolását és
kifröccsenjen vagy túlfolyjon.
biztonságosan semmisítse meg.
 Csak a turmixgéphez
 Ne használja a készüléket
mellékelt edényt és fedelet
a munkalap vagy asztal
használja. Ha olyan fejeket,
peremén. Bizonyosodjon meg
köztük fémdobozokat,
róla, hogy a felület egyenes,
vagy tartozékokat használ,
tiszta, és nem fröccsent rá víz
amelyeket nem a gyártó
vagy egyéb folyadék. Ügyeljen
gyártott, vagy ítélt
rá, hogy a működés közbeni
megfelelőnek, tűz, áramütés
remegés a készülék mozgását
vagy sérülés veszélyének teszi
okozhatja.
ki magát.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA
EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, ÉS
AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG
SZÜKSÉG ESETÉRE.
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 Működés közben a készüléket
soha ne hagyja felügyelet
nélkül.
 A turmixgépet először mindig
kapcsolja ki a kezelőpanelen
lévő gomb segítségével.
Ezután húzza ki a turmixgép
tápkábelét 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.
 Ha a motor nagy terhelésnek
van kitéve a túl nagy adag
miatt, a turmixgépet ne
működtesse 10 másodpercnél
tovább. A készüléket hagyja
1 percig hűlni, mielőtt újra
használja. Az itt ismertetett
receptek egyike sem tartalmaz
túl nagy adagot.
 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
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a készüléktestről, győződjön
meg róla, hogy a motor és
a kések teljesen leálltak.
Mielőtt folytatja a turmixolást,
spatulával lazítsa ki vagy
keverje meg az élelmiszert. Ne
használja az ujjait, mert a kések
nagyon élesek.
 Használat közben tartsa
a kezét, lábát, haját és ruháját
biztonságos távolságban
a turmixgéptől. Mindig
kapcsolja ki a turmixgépet, és
húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból, mielőtt kézzel
belenyúl az edénybe.
 Óvatosan bánjon a turmixgép
edényével, mert a kések
nagyon élesek. Legyen óvatos
az edény kiürítésekor és
tisztásakor. A késekkel történő
nem megfelelő bánásmód
sérülést okozhat.
 Annak érdekében, hogy
csökkentse a súlyos személyi
sérülés vagy a turmixgép
meghibásodásának veszélyét,
a kezét vagy az eszközöket
tartsa az edényen kívül, ha
a készülék működésben
van. Csak a turmixgéphez
mellékelt spatulát és lenyomót
használhatja, ha a fedél az
edényen van.

 Ne vegye le a turmixgép
edényét a motoregységről,
amíg a készülék megy.
 A turmixgép élelmiszer
feldolgozására vagy italok
készítésére szolgál. Ételen
és italon kívül semmi más
feldolgozására ne használja.
Ne kapcsolja be a készüléket,
ha az edény üres.
 Soha ne turmixoljon forrásban
lévő folyadékot. Hagyja
a folyadékot kihűlni, mielőtt
az edénybe teszi.
 Legyen óvatos, ha forró
folyadékot önt az edénybe,
nehogy a felcsapó gőz
megégesse.
 Ha forró folyadékkal
dolgozik, bizonyosodjon
meg róla, hogy a belső fedél
a helyén van. A belső fedél
megakadályozza, hogy a forró
folyadék turmixolás közben
kifröccsenjen, és nyílások
vannak rajta, ahol a nyomás és
a létrejövő gőz távozhat.
 Legyen óvatos, amikor forró
folyadék feldolgozása után
eltávolítja a fedelet, mivel az
edényben gőz jöhetett létre,
ami a fedél eltávolítása után
kiszökhet.

 A turmixgép edényét ne tegye
ki szélsőséges hőnek, pl.
a hideg edényt ne tegye forró
vízbe és fordítva.
 A turmixgép áthelyezése,
tisztítása vagy eltevése előtt
mindig ellenőrizze, hogy
a készülék ki van kapcsolva,
és a tápkábel ki van húzva
a hálózati csatlakozóból.
 A villogó kontroll-lámpa
jelzi, hogy a készülék elő van
készítve. Óvakodjon tőle, hogy
hozzáérjen a késekhez vagy
a mozgó alkatrészekhez.
 Soha ne kapcsolja be
a turmixgépet, ha
a késrendszer sérült, vagy
főzőkanál, spatula vagy más
idegen tárgy van benne.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
 A készülék csak otthoni
használatra készült. Ne
használja a készüléket mozgó
gépjárműben vagy hajón, ne
használja szabad téren, ne
használja más célra, mint amire
szolgál.
 Ezt a készüléket gyermekek
nem használhatják.
A készüléket és a tápkábelt
tartsa gyermekektől távol.
 Ezt a készüléket 8 évnél
idősebb gyermekek és
csökkent fizikai, szellemi
vagy mentális képességű
személyek csak felügyelet
alatt használhatják, vagy ha
tájékoztatták őket a készülék
biztonságos használatáról és
tisztában vannak az esetleges
veszélyekkel. A gyerekeknek
tilos a készülékkel játszani.
A felhasználó által végzett
tisztítást és karbantartást nem
végezhetik gyerekek felügyelet
nélkül.
 A 8 évnél fiatalabb gyerekeket
tartsa távol a készüléktől
és a vezetékektől.
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 A tápkábelt ne hagyja az asztal
vagy konyhapult széléről lógni,
forró felülethez érni vagy
összegabalyodni.
 Az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye
a tápkábelt, a villásdugót vagy
a motoregységet vízbe (vagy
más folyadékba).
 Javasoljuk, hogy szereljen fel
áramvédőt (normál biztonsági
kapcsolókat a konnektorban),
hogy ezzel nagyobb védelmet
biztosítson a készülék
használata során. Javasoljuk,
hogy az áramvédőt (névleges
hibaáram leoldási értéke ne
legyen több, mint 30 mA)
arra az áramkörre szerelje fel,
amelyre a készüléket fogja
csatlakoztatni. További szakmai
tanácsért forduljon
a villanyszerelőjéhez.
 Annak elkerülése
érdekében, hogy a motor
túlterhelésvédelmének
véletlen újraindulása miatt
a turmixgép magától
bekapcsoljon, ne szereljen fel
semmilyen külső indítóeszközt

(pl. időzítőt), és ne
csatlakoztassa a turmixgépet
olyan áramkörhöz, amely
rendszeresen be- és
kikapcsolhatja.
 Ne használja a készüléket, ha
a tápkábel vagy a csatlakozó
sérült, vagy ha a készüléken
hibát észlel, leesett, vagy más
módon sérült. Azonnal fejezze
be a használatát, és telefonon
vagy e-mailben forduljon
a Catler cég szakszervizéhez
a csere vagy a javítás
megbeszélése céljából.

 A mindennapos tisztítás
kivételével minden
karbantartást a szakszervizre
kell bízni.
 Javasoljuk, 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.

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.
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET.
GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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Ismerkedjen meg
a BL 9010 asztali
turmixgéppel
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A. Belső fedél mércével
Kiveheti, hogy turmixolás közben
összetevőt adjon hozzá.
B. Fedél
Ellenáll a feldolgozás okozta magas
igénybevételnek, és úgy van kialakítva,
hogy elvezesse a gőzt és megakadályozza
a kifröccsenést.
C. 2,0 l keverőedény Tritanból™,
BPA-mentes
Ütés- és törésálló, mosogatógépben
mosható.
D. ProKinetix ® késrendszer, extra
széles, rendkívül ellenálló késrendszer
az edénybe beépítve 3 kiváló
teljesítményű rozsdamentes acélkésből
áll, amelyek követik az edény
fenekének formáját, hogy a vágás során
maximális teljesítményt biztosítson, és
gondoskodjon a feldolgozás maximális
eredményéről, száraz élelmiszerek
esetén is. A széles kések Kinetix®
mozgást végeznek, és semlegesítik
azokat a helyeket, ahol az élelmiszerek
megakadhatnának.
E. Rendkívül ellenálló fémtengely
Állandó és hosszan tartó eredményt
biztosít igényes körülmények között.
F. Rendkívül ellenálló 2200 W motor
Nagy sebességű teljesítmény magas
forgatónyomatékkal kombinálva a kiváló
eredmény érdekében.
G. LCD kijelző
Előre beállított programok esetén
visszaszámol, sebesség beállítása esetén
számol.
H. Sebességszabályzó kapcsoló
A sebességek széles skálája a szuperlassú
keveréstől a nagy sebességű őrlésig
a pontos vezérlés érdekében.
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I.

5 előre beállított program
Optimalizálja a turmixgép képességét,
hogy jeget vágjon, smoothie-t, green
smoothie-t, fagyasztott desszertet és
levest készítsen.

J. Túlterhelés elleni védelem
Motorvédő hőbiztosíték reset opcióval.
K. Ellenálló rozsdamentes acél alapzat
TARTOZÉKOK
L. Spatula
Az edény falának letörlésére vagy az
összetevők turmixolás utáni könnyű
kivételére szolgál.
M. Lenyomó a fagyasztott desszertekhez
Segít feldolgozni a fagyasztott
desszerteket, azáltal, hogy a kemény
élelmiszereket közvetlenül a késre lehet
nyomni vele.
Eastman Tritan™ Kopoliészter
A turmixgép edénye ún. Eastman Tritan™
kopolimerből készült. Ez egy háztartási
készülékek gyártásához használt ellenálló,
BPA-mentes polimer, ami extrém terhelést is
kibír, és többször mosható mosogatógépben.
A Tritan™-ból készült termékek ütés- és
karcállók, és tisztábbak és ellenállóbbak
maradnak több száz mosogatógépes tisztítás
után is.

A BL 9010 asztali
turmixgép
használata
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A BL 9010 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA
A turmixgép bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a turmixgép fedele
megfelelően fel van téve, és a belső fedél helyesen van behelyezve a fedélbe.
Soha ne kapcsolja be a turmixgépet, ha nincs feltéve a fedele.
A belső fedél kivételekor legyen nagyon óvatos. Semmi esetre se vegye ki a belső fedelet,
ha forró vagy meleg élelmiszerrel dolgozik. Nemcsak kifröccsenhet, de a kiszökő gőz égési
sérülést is okozhat.
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK

KÉZI BEÁLLÍTÁS

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

Sebességszabályzó kapcsoló

Az ON/OFF gomb szolgál a készülék
bekapcsolására és készenléti üzemmódba
kapcsolására, valamint kikapcsolására.
Megnyomása után, és készenléti
üzemmódban a gomb háttérvilágítása
villogni fog.

A készülék 12 elektronikus sebességgel van
ellátva, a leglassabb a STIR (keverés),
a leggyorsabb a MILL (darálás).

Készenléti üzemmód – „READY” felirat
megjelenése a kijelzőn

A MILL (darálás) opció a leggyorsabb, dió,
gabona és magok darálására ideális.

A turmixgép normál vezérlése a kézi.
A sebességszabályzó kapcsoló segítségével
a megfelelő sebességen kapcsolhatja be
a turmixgépet. A kijelzőn megjelenik az idő,
és a START/CANCEL gomb háttérvilágítása
villogni kezd. A készenléti üzemmódhoz
való visszatéréshez fordítsa vissza
a sebességszabályzó kapcsolót készenléti
üzemmód állásba, azaz amíg a kijelzőn
megjelenik a „READY” felirat.

A turmixgép arra van programozva,
hogy 6 percig működik a kézzel beállított
sebességen, majd automatikusan megáll.

A BL 9010 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA

A STIR (keverés) opció finom
élelmiszerekhez való, amelyeket alacsony
forgatónyomatékkal, időnkénti megállással
kever.

MEGJEGYZÉS:
Ha készenléti üzemmódban (a kijelzőn
„READY” felirat látható) nyomja meg
a START/CANCEL gombot, a turmixgép
nem kapcsol be.

Indítás/megállítás gomb

Gazdaságos üzemmód

A sebesség és az időzítő megállítása és
szüneteltetése legfeljebb 2 percre. Nyomja
meg a gombot egyszer a turmixgép
megállításához, az indítás / megállítás gomb
villogni kezd, és a kijelzőn megjelenik a
„PAUSED” (megállítva) felirat, nyomja meg
újra az indítás / megállítás gombot
a sebesség és az időzítő újraindításához.

Körülbelül 2 perc tétlenség után az LCDkijelző kialszik, és az ON/OFF gomb háttere
pirosan világít.

Ha viszont a START/CANCEL gombot nyomja
meg, teljesen megállítja a turmixgépet.
A működést akkor is megszakíthatja, ha
használat közben az edényt leveszi az
alapzatról. Az edény visszahelyezésével és
a START / CANCEL gomb megnyomásával
újraindíthatja a turmixgépet.
Ismétlés funkció
Gyors választást tesz lehetővé az élelmiszerek
feldolgozásakor.
A sebességszabályzóval állítsa be a kívánt
sebességet. A kijelzőn elkezdődik az
idő számlálása. Nyomja meg a START /
CANCEL gombot, a kijelzőn megjelenítve
marad a turmixgép utoljára kiválasztott
sebessége, és az ON/OFF és START / CANCEL
háttérvilágítása villog.
Ha 2 percen belül megnyomja a START
/ CANCEL gombot, a turmixgép beindul
a kijelzőn látható utoljára beállított
sebességen.
Így a ciklust folyamatosan ismételheti.
Ha törölni akarja az előző sebességbeállítást,
nyomja le és kb. 2 másodpercig tartsa
lenyomva a START/CANCEL gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „READY” felirat.
Az ismétlés funkciót akkor is törli, ha
a turmixgépet a sebességszabályzó kapcsoló
„READY” állásba forgatásával kapcsolja ki.

További kb. 5 perc tétlenség után az LCDkijelző teljesen kialszik, és az ON/OFF gomb
háttere is kialszik.
Fel / le gomb
Az időzítőn visszaszámlálandó idő
beállítására szolgál.
Az idő számolása
Ha nincs beállítva a visszaszámláló időzítő,
a turmixgép másodpercekben számolja az
időt működés közben. Ha ezt a módszert
használja, a turmixgép 6 perc elteltével, vagy
ha kézzel kikapcsolja, megáll.
Az idő visszaszámlálása
Az időszámolás alternatívájaként a turmixgép
elindítása előtt beállíthatja a visszaszámlálás
időtartamát.
ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK
Minden előre beállított programot
a gombja megnyomásával indíthat el.
Az előre beállított program törléséhez
nyomja meg a START/CANCEL gombot.
A sebességszabályzó kapcsoló elforgatásával
szintén kikapcsolhatja a turmixgépet.
Ezeket a lépéseket csak és kizárólag akkor
alkalmazza, ha szükséges. A motor túlzott
kapcsolgatása a termék meghibásodásához
vezethet.
PULSE/ICE CRUSH
Ez a program jég aprítására alkalmas,
intelligens érzékelői megállítják a motort, ha
a jég fel van aprítva. Ez a ciklus ideális más
olyan élelmiszer feldolgozására is, amely
impulzusos teljesítményt igényel.

A BL 9010 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA
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SMOOTHIE
Ez a program alkalmas fagyasztott és
folyékony hozzávalók feldolgozásához és
levegővel dúsításához. A SMOOTHIE funkció
egyedi feldolgozási technikát kínál, ami
a sűrű hozzávalókat alacsony sebességen
összeturmixolja, majd ahogy a hozzávalók
sűrűbbé válnak, növeli sebességét.
A program ezzel együtt a hozzávalókhoz
levegőt ad hozzá, hogy maximálisan
levegőssé és krémes struktúrájúvá tegye.
GREEN SMOOTHIE
A program alkalmas olyan egész, kemény
élelmiszerek felvágására, mint gyümölcsök,
leveles zöldségek és magok, és lehetővé
teszi ezek összekeverését további puha és
folyékony hozzávalókkal.
FROZEN DESSERT
A program gyorsan és hatékonyan turmixolja
és keveri a fagyasztott élelmiszereket.
A legjobb eredményt akkor éri el, ha
használja a lenyomót.
SOUP
Ez a program összeturmixolja és felmelegíti
a leves hozzávalóit. Ez a program lassan indul,
hogy a hozzávalók megfelelően összeálljanak
a gyorsabb tempón történő feldolgozás
előtt, a folyamat enyhe keveréssel végződik,
hogy kiszabaduljanak a főzés közben esetleg
képződött gőzbuborékok.
Ezen a programon ne dolgozzon fel nyers
húst vagy tenger gyümölcseit.
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FIGYELEM:
Ha leves feldolgozása közben túl sok
gőz keletkezik, vagy az edényben
gőzbuborékok „pukkannak ki”,
azonnal állítsa le a turmixgépet.
Várjon kb. 30 másodpercig, mielőtt
leveszi a fedelet. Ne dolgozzon fel
több, mint 2 levesre való anyagot.

FIGYELEM:
Soha ne turmixoljon forrásban lévő
folyadékot. Hagyja a folyadékot
kihűlni, mielőtt az edénybe teszi.

AUTO CLEAN
Arra használhatja, hogy az
élelmiszermaradékokat eltávolítsa
a turmixgép edényének faláról és a késekről.
Öntsön be 500 ml forró vizet és egy kis
konyhai tisztítószert, majd nyomja meg az
AUTO CLEAN gombot. A ragadós és kemény
élelmiszerek alaposabb letakarításához adjon
hozzá 1/2 kiskanál mosogatószert. A legjobb
eredményt akkor éri el, ha ezt azonnal
a használat után elvégzi.

FIGYELEM:
Várja meg, amíg a turmixgép teljesen
megáll, mielőtt levenné az edényt.
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy
az edény fedele megfelelően fel van
helyezve.

Tippek és tanácsok
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TIPPEK ÉS TANÁCSOK
Ha a mennyiség (feldolgozás közben)
a maximális mennyiséget jelző vonal
alatt van, egy hozzávaló (pl.olaj/folyadék)
hozzáadásához leveheti a belső fedelet,
és hozzáadhatja az anyagot, miközben
a turmixgép megy.

•

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

•

Ne használjon fém eszközöket, mert
tönkretehetik a késrendszert vagy az
edényt.

•

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

•

•

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

•

A spatulát és a lenyomót az élelmiszer
feldolgozása közben használhatja, ha
a belső fedelet kiveszi. Arról mindig
bizonyosodjon meg, hogy a fedél
megfelelően van az edényre téve.

A datolya és más szárított gyümölcs
nagyon kemény és nedves lehet.
Ha szárított gyümölcsöt ad
a smoothie-hoz, használja a lenyomót az
első 15-20 másodpercben, amikor
a SMOOTHIE vagy a GREEN SMOOTHIE
programot használja.

•

Diófélékből készített tejhez tegyen be
1-2 csésze szárított, vagy beáztatott és
megszárított diófélét. Dolgozza el CHOP
sebességen 15-20 másodpercig, vagy
amíg nem lesz egyenletesen felvagdosva.
A nedves diófélét a spatula segítségével
le kell törölni az falakról, hogy biztosítsuk
az egyenletes aprítást. Amint a dió fel van
vágva, adjon hozzá 3-4 bögre tiszta vizet,
és keverje MILL sebességen kb. 2 percig.
Öntse át egy anyaggal (muszlin / géz)
kibélelt edénybe. Az anyag széleit fogja
és préselje össze, amennyire csak tudja,
hogy a tejet átpasszírozza az anyagon.

•

Áztassuk, vagy ne áztassuk a diófélét?
Egyéni ízlés kérdése, készíthet tejet
akár beáztatott, akár nem beáztatott
mandulából. A mandula jó proteinforrás,
azonban olyan vegyületeket is tartalmaz,
amelyek akadályozhatják, hogy az
enzimeink hatékonyan táplálkozhassanak
velük. Próbálja meg a mandulát egy
éjszakára beáztatni, hogy csökkentse az
ilyen vegyületek mennyiségét. Mindig
öblítse le, és szárítsa meg használat előtt.

•
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•

Ne lépje túl a maximális mennyiséget
jelző vonalat, különösen amikor
élelmiszert vagy folyadékot adagol
a turmixgép edényébe.

•

Az összetevők hozzáragadhatnak
az edény falához. A hozzávalók
eltávolítására az edény faláról használja
a mellékelt spatulát (vegye ki a belső
fedelet), majd folytassa a feldolgozást.

•

Ha turmixolás közben a motoregység
felső részén nedvesség vagy folyadék
jelenik meg, kapcsolja ki a turmixgépet,
és húzza ki a hálózatból. Vegye le az
edényt, és azonnal törölje le
a motoregységet egy száraz szivaccsal
vagy papírtörlővel.

•

A turmixgépben feldolgozható jégkockák
mennyisége 250 g (körülbelül egy normál
jégkockatartó tartalma).

•

Ha a turmixgép 6 percig kézi vezérlés
mellett működik, automatikusan
kikapcsol. Ennek biztonsági oka van, védi
a motort a túlterheléstől.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

•

•

A pörkölt mogyoró természetes
olajtartalma miatt alkalmas
mogyoróvajnak, ez a turmixolás során
felszabadul, és így gazdagítja az ízét.
Bizonyos dióféléknek, mint a mandula
vagy az amerikai mogyoró, alacsony
az olajtartalma. Szükség esetén adjon
hozzá rizskorpát, makadámdiót vagy
kókuszolajat.
A frissen őrölt teljes kiőrlésű liszt nem áll
el olyan, sokáig, mint a boltban vásárolt.
Ez azért van, mert a mag belső rétegei
olajban gazdagok, ami idővel a hő és
nedvesség hatására megavasodik.
A frissen őrölt lisztet mindig légmentes

edényben, hűvös és száraz helyen tárolja.
Meleg/párás környezetben a lisztet
tárolhatja hűtőben vagy fagyasztóban.
•

A kukorica, a szójabab és néhány
más hüvelyes és gabona különböző
mennyiségű nedvességet tartalmaz, és
lehet, hogy nem forog megfelelően az
edényben az őrlés során. Használja őrlés
közben a spatulát, hogy megkönnyítse
a megfelelő forgást.

•

A késrendszer alá beragadt élelmiszer
eltávolításához tegye fel a fedelet,
és kapcsolja be a turmixgépet nagy
sebességen kb. 4-5 másodpercre, hogy
kioldódjon az élelmiszer a kések alól.

Turmixolási táblázat
ÉLELMISZER
Gabona és
magok

MENNYISÉG
250 – 500 g

FUNKCIÓ
IDŐ
MILL sebesség 30 – 60
másodperc

250 – 500 g

MILL sebesség 1 1/2 2 perc

55 – 115 g
8 - 16 darab
egész fahéj

MILL sebesség 1 perc

150 g - 300 g

MILL sebesség 20-30
másodperc

Pörkölt
mogyoró

ELKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
Lisztté őrlés. Használja
kenyérhez, pizzatésztához,
kalácshoz, muffinhoz és
tésztafélékhez.
Lisztté őrlés. Használja
finomliszttel kombinálva
vagy sütőporral gazdagítva
kenyérhez, kalácshoz,
muffinhoz és palacsintához.
Fűszer őrlése. A fűszert
egészben használja, kivéve
a fahéjat, amit vágjon félbe.
Légmentesen zárt edényben
tárolja.
Ételek készítéséhez.
Használja kalácsba, kekszbe
és muffinba.
Mogyoróvaj és krémek
készítéséhez.

300 g - 450 g

Fehér cukor

Porcukor készítéséhez.

200 g

MILL sebesség, 1 perc
használja
a lenyomót
MILL sebesség 15 mp.

Hüvelyesek és
kukorica
pl. szójabab,
csicseriborsó
pörköléshez
Fűszer

Friss diófélék

TIPPEK ÉS TANÁCSOK
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Száraz őrlés
Ne feledje, hogy a kemény hozzávalók,
mint fűszer, dió, cukor, kávé, gabona stb.
megkarcolhatják vagy elhomályosíthatják az
edény belső terét.
Az ilyen típusú hozzávalók őrlésének
kísérőjelenségéről van szó, ami nincs hatással
az edény teljesítményére.
ÉLELMISZER
Keksz/cookies

ELKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
Törje félbe a kekszet /
cookie-t. Turmixolja, amíg
morzsálódni nem kezd.
Használja sajttorta alapjául.
Zsemlemorzsa Távolítsa el a héjat. Vágja fel
kb. 2 1/2 cm-es kockákra.
Használja töltelék vagy
darált hús panírozására.
Majonéz
Keverje össze a tojássárgáját,
a mustárt és az ecetet vagy
citromlét. Adjon hozzá
lassan olajat a belső fedél
kivétele után a nyíláson
keresztül. Használja
dresszingekhez.
Kemény sajt (pl. Vágja fel kb. 3 cm-es
parmezán vagy kockákra. Használja krémes
pecorino)
szószokhoz, tésztákhoz.
Tejszín
Verje fel a tejszínt. Szükség
esetén turmixolás előtt
adjon hozzá cukrot vagy
vaníliát.
Nyers zöldség
Hámozza meg, és vágja
fel kb. 2 cm-es kockákra.
Szeletelje apróra. Használja
töltelékhez, bolognai
szószhoz, sült húshoz vagy
egytálételekhez.

MENNYISÉG
250 g

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

IDŐ
6-10
impulzus

120 g
CHOP
(akár 3 szelet) sebesség

20-30
másodperc

Akár
MIX sebesség
4 tojássárgája
és 2 csésze
olaj.

1 perc
és 30
másodperc

130 g

CHOP
sebesség

15-20
másodperc

300 - 600 ml

MILL sebesség 10 mp.

200 g

CHOP
sebesség

Ez a táblázat csak tájékoztató adatokat tartalmaz.
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FUNKCIÓ
PULSE/
ICE CRUSH
program

5-10
másodperc

Karbantartás
és tisztítás
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Keverőedény és fedél
Az edény tisztán tartása érdekében, és
hogy elkerülje az élelmiszerek rászáradását
a késrendszerre és az edénybe, a használat
után minél gyorsabban végezze el az alábbi
lépéseket:
• Öblítse le az élelmiszereket az edényből
és a fedélről.
• Öntsön bele 500 ml meleg vizet és 1-2
csepp tisztítószert, és nyomja meg az
AUTO CLEAN gombot.
• Öblítse ki az edényt és a fedelet, vagy
puha szivacs vagy üvegmosó kefe
segítségével mossa meg az egységet
meleg, szappanos vízben.
Higiéniai tisztítás
Javasoljuk, hogy végezzen higiéniai tisztítást
8 csésze (2 l) tiszta, hideg víz és 1 1/2 kiskanál
(7,5 ml) háztartási fehérítő oldatával a fehérítő
csomagolásán feltüntetett utasítások szerint
összekeverve. A következő módon járjon el:
1. Az automatikus tisztítás befejezése után,
amint feljebb le van írva, tegye be az
edénybe a higiéniai oldalt felét (4 csésze /
1 l). Tegye fel a fedelet és a belső fedelet,
és nyomja meg az AUTO CLEAN gombot
a tisztítási ciklus elindításához.
2. Hagyja állni 1 percig, majd öntse ki az
oldatot.
3. Áztassa be kb. 2 percre a fedelet és
a belső fedelet (szükség esetén a spatulát
és a lenyomót is) az oldat másik felébe.
4. Tegye vissza az üres edényt és a fedelet
a motoregységre, és indítsa be kézzel
a turmixgépet MIX sebességen kb.
10 - 20 másodpercre, hogy eltávolítsa
a felesleges nedvességet a késegységről.
5. Törölje le a fedél, az edény és
a motoregység külsejét az oldatban
megnedvesített puha ronggyal.
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6. Ne öblítse le, hagyja szabadon
megszáradni, mielőtt elteszi. Csak
a következő használat előtt öblítse le.
Motoregység
A motoregységet törölje le nedves, puha
ronggyal, és törölje szárazra. Törölje le az
esetleges élelmiszermaradványokat
a tápkábelről.
Tisztítószerek
Ne használjon drótkefét vagy durva
tisztítószert a keverőedényhez, a habverőés dagasztó fejhez, ezek visszavonhatatlan
sérülést okozhatnak a felületen.
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.
A foltok és a szagok eltávolításához végezz el
az AUTO CLEAN programot az utasításoknak
megfelelően. Az edénybe tegyen 2 evőkanál
szódabikarbónát és 1/2 csésze (125 ml)
ecetet, és hagyja kb. 1 percig hatni. Puha
konyhai szivaccsal törölje le az edényt és
a fedelet. Öntsön bele 2 csésze meleg vizet,
és hagyja kb. 5 percig állni. Tegye fel az
edényt a motoregységre. Tegye rá
a fedelet, és nyomja meg az AUTO CLEAN
gombot. Alaposan öblítse le az edényt, és
hagyja megszáradni. Az edényt és a fedelet
külön tegye el, hogy a levegő szabadon
áramolhasson, és az alkatrészek szaga
elpárologhasson.

Száraz őrlés
Ne feledje, hogy a kemény hozzávalók,
mint fűszer, dió, cukor, kávé, gabona stb.
megkarcolhatják vagy elhomályosíthatják
az edény belső terét.
Egyes fűszerekből vagy gyógynövényekből
aromás olajok szabadulnak fel, amelyek
megszínezhetik az edényt, és szagot
hagyhatnak hátra.
Az ilyen típusú hozzávalók őrlésének
kísérőjelenségéről van szó, ami nincs hatással
az edény teljesítményére.
Tárolás
A turmixgépet vízszintes helyzetben,
a motoregységre vagy mellé tett edénnyel
tárolja. Ne tegyen semmit a turmixgépre.
Engedje, hogy a levegő szabadon érje, ne
tegye rá az edényre a fedelet.

FIGYELEM:
A késegység nagyon éles. Különösen
óvatosan kezelje az edényt.
Tartsa a turmixgépet gyermekektől
távol.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
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Hibaelhárítás
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KÁVÉKÉSZÍTÉSI
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HIBAELHÁRÍTÁS
A motor nem indul
be, vagy a kések nem
forognak.

•
•
•

Az élelmiszer
feldolgozása nem
egyenletes.

•

•

Ellenőrizze, hogy a turmixgép edénye és a fedél a helyén
van-e.
Ellenőrizze, hogy az ON/OFF gomb és a kiválasztott funkció
világít-e.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e
csatlakoztatva.
Ez akkor fordulhat elő, ha az edényben túl sok élelmiszer
van egyszerre. Tegyen bele kisebb mennyiséget, és szükség
esetén dolgozzon részletekben.
Az összetevők túl nagyok. Vágja kisebb darabokra. A legjobb
eredményt akkor éri el, ha az összetevőket kb. 2 cm-es
darabokra vágja.

Az élelmiszer túl
finomra van vágva,
vagy túl híg.

•

Rövidebb ideig dolgozza fel. Használja az ICE CRUSH / PULSE
funkciót a jobb vezérléshez.

Az élelmiszer ráragad
a késekre és az edényre.

•

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

Élelmiszer ragadt
a kések alá.

•

A késrendszer alá beragadt élelmiszer eltávolításához tegye
fel a fedelet, és kapcsolja be a turmixgépet nagy sebességen
kb. 4-5 másodpercre, hogy kioldódjon az élelmiszer a kések
alól.

A turmixgép túl van
terhelve

•

A turmixgép túlterhelés esetére biztosítékkal van ellátva,
amely védi a motort a túlmelegedéstől és/vagy a túlzott
használattól. Ha az OVERLOAD PROTECTION aktiválódik, az
LCD-kijelzőn villogni kezd ez a felirat, és a turmixgépet nem
lehet beindítani.
Ha ez történik, kapcsolja ki a turmixgépet a kezelőpanelen
lévő ON/OFF gombbal, és húzza ki a hálózatból. Várjon
néhány percig, majd csatlakoztassa újra a hálózatba,
és kapcsolja be a turmixgépet.
Ha még mindig villog az OVERLOAD PROTECTION felirat,
ismételje meg az eljárást, és hagyja a készüléket
20 - 30 percig hűlni. Amint az OVERLOAD PROTECTION felirat
kialszik a kijelzőn, a turmixgépet újra használhatja.
Javasoljuk, hogy kisebb mennyiséget turmixoljon, vagy az
összetevőket vágja kisebb darabokra.

•

•

•

HIBAELHÁRÍTÁS
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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 figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokotelecká 1621, Říčany CZ-251 01

2016
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the Boss ™
Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších
vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit
od výrobku uvedeného na
obrázcích v tomto návodu.
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami
kúpený výrobok mierne líšiť
od výrobku uvedeného na
obrázkoch v tomto návode.
A kivitel és más jellemzők
állandó fejlesztése miatt
a megvásárolt termék enyhén eltérhet az ezen útmutatóban található képeken
mutatott terméktől.
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