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SI Super mešalnik
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s  telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to 

napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, 
ter poznajo potencialne nevarnosti.

■ Otroci naj naprave ne uporabljajo, niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite 
izven njihovega dosega.

■ Ta naprava je namenjena za mešanje hrane. 
■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 

z napetostjo v vtičnici.
■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki.
■ Pred zagonom naprave, preverite, ali je pravilno sestavljena in da je posoda za mešanje 

pravilno zaprta. 
■ Nikoli ne zaženite naprave, če zunanji pokrov ni pritrjen na posodo za mešanje.
■ Ne poskušajte mešati pretrdih sestavin, npr. koščic marelic, breskev, avokada itd., lupin 

orehov ali kosti. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napravo.
■ V posodo za mešanje ne vlivajte tekočin s temperaturo nad 80 °C. Vroča para ali škropljenje 

vročih tekočin lahko povzroči opekline. 
■ Vroče tekočine in živila vedno začnite mešati z nizko hitrostjo.
■ Ko mešate vroče tekočine in živila, mora biti notranji pokrovček vstavljen v zunanjega in 

trdno pritrjen. 
■ Pri uporabi potiskala, mora biti posoda za mešanje napolnjena do največ  njene 

kapacitete.
■ Najdaljša neprekinjena uporaba naprave je 6 minut. Preden jo ponovno vklopite ji pustite, 

da se hladi vsaj 5 minut. Po treh zaporednih ciklih pustite napravo, da se ohlaja vsaj  
15 minut.

■ Da nebi preobremenili motorja, naj naprava med uporabo potiskala neprestano deluje le 
1 minuto. 

■ Suhih živil (žita itd.) ne mešajte neprestano dlje kot 2 minuti, sicer lahko poškodujete 
mešalnik. Pogosto mešanje suhih živil lahko poveča obrabo rezila in povzroči vizualne 
spremembe posode za mešanje.

■ Naprava ne sme delovati brez obremenitve. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno 
vpliva na dolžino njene življenjske dobe.

■ Med mešanjem lahko v posodo za mešanje dodajate sestavine skozi odprtino v zunanjem 
pokrovu, mešanje pa lahko pospešite s potiskalom. Rok ali predmetov, kot so kuhinjski 
noži, vilice, lesene žlice itd. ne vstavljajte v posodo za mešanje.
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Opozorilo: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.

■ Pri praznjenju in čiščenju posode za mešanje bodite še posebej pozorni, da se ne 
poškodujete na rezilih.

■ Če naprave ne boste nekaj časa uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako 
pa tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, jo vedno izklopite in izključite 
napajalni kabel iz vtičnice.

■ Pred odstranjevanjem posode za mešanje z motorne enote preverite, da je motorna enota 
izklopljena in izključena iz vtičnice, ter da so se vsi vrteči se deli vstavili.

■ Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo, niti ju ne izpirajte pod 
tekočo vodo.

■ Če je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnemu servisnemu 
centru. Če sta napajalni kabel ali vtikač poškodovana, naprave ne smete uporabljati.

■ Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb.
■ Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način 

predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. 
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SI Super mešalnik
Uporabniški priročnik

Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni 
z  delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v  temu 
uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste 
kadarkoli lahko enostavno uporabili. 
Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni 
račun – skupaj z  jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, 
dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Notranji pokrovček 

lahko med delovanjem mešalnika odprete in vanj dodate sestavine, medtem pa 
mešalnika ne rabite ugašati.

A2 Zunanji pokrov z odprtino 
Po odstranitvi notranjega pokrova, lahko med mešanjem v posodo za mešanje 
sestavine dodajate skozi odprtino v zunanjem pokrovu, ali pa uporabite potiskalo 
za pospešitev mešanja.

A3 2-litrska posoda za mešanje 
je izdelana iz zelo trde plastike, Tritan, ki ne absorbira vonjav, niti ne vsebuje 
strupenega bisfenola A.

A4 Šestdelno rezilo 
je sestavni del posode za mešanje.

A5 Varnostni mehanizem 
preprečuje vklop mešalnika, če posoda za mešanje ni pravilno nameščena na 
motorno enoto.

A6 Silikonska podlaga
A7 Motorna enota
A8 Nadzorna plošča z zaslonom
A9 Nedrseče podnožje
A10 Ročaj
A11 Potiskalo 

je tako dolgo, da ob vstavitvi v posodo za mešanje, skozi odprtino zunanjega 
pokrova, ne more priti v stik z rezili.

A12 Ščetka za čiščenje

B1 Gumb +/– za nastavljanje časa mešanja od 5 sekund do 6 minut
B2 LCD prikazovalnik 

prikazuje hitrost in čas mešanja.
B3 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Moka«
B4 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Smoothie«
B5 Gumb za pulzirajoči način – vklop mešalnika za krajše intervale, pri maksimalni 

hitrosti
B6 Gumb +/– za nastavljanje hitrosti mešanja od 1 do 8
B7 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Mandljevo mleko«
B8 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Sadni sok« 
B9 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Kremna juha«
B10 Gumb za nastavljanje načina delovanja »Mlečni napitek«
B11 Gumb START  

služi za zagon mešalnika.
B12 Gumb POWER 

služi za vklop in izklop mešalnika, ter za ustavitev mešalnika.

NAMEN UPORABE IN LASTNOSTI NAPRAVE
■ Ta večfunkcijski mešalnik predstavlja revolucionarno rešitev pri obdelavi hrane. V nekaj 

kratkih trenutkih boste pripravili celo vrsto jedi in pijač, kot so sveže hranljive pijače, 
mlečni napitki, kremne juhe, omake, namazi, mleta otroška hrana; mleli boste lahko 
meso, oreške ali zrna, pripravili mandljevo ali sojino mleko, zdrobili led ali izdelali slasten 
kremni sladoled oziroma sorbet. 

■ Zahvaljujoč zmogljivemu 1800 W motorju, bo ta mešalnik brez težav zmlel tudi 
večje kose sadja in zelenjave, pa tudi mehka jedra ali lupine. Na ta način, si boste 
lahko privoščili tudi hranljive snovi, ki so v pulpi, jedrcih in lupinah, vse v obliki lahko 
prebavljive hranljive pijače, brez, da bi morali naprej narezati sadje in zelenjavo na 
majhne koščke. Potiskalo vam bo olajšalo mešanje večji kosov, pospešilo čas mletja 
zamrznjenih živil, ki jih predhodno ne boste rabili odtajati. Dvodelni pokrov omogoča 
dodajanje sestavin v  posodo za mešanje tudi med samim delovanjem, pri mešanju 
vročih sestavin pa skozi odprtino lahko izstopa para in odvečna toplota. Nedrseče 
podnožje zagotavlja, da mešalnik med delovanjem stoji stabilno.

PRED PRVO UPORABO
1. Vzemite mešalnik in njegove dele iz embalaže.
2. Temeljito operite vse dele, ki bodo prišli v stik z živili (notranji pokrovček A1, zunanji 

pokrov A2, posodo za mešanje A3 z rezili A4, ter potiskalo A11) z vročo vodo, ki ste ji 
dodali nevtralen gospodinjski detergent. Nato te dele izperite s čisto vodo in ji temeljito 
osušite z fino krpo.

Pozor:
Pri čiščenju posode za mešanje A3, pazite, da se na ostrih rezilih A4 ne boste 
poškodovali.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE
1. Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, če je motorna enota A7 

izklopljena, napajalni kabel iztaknjen iz vtičnice, premikajoči deli pa so popolnoma 
zaustavljeni.

2. Motorno enoto A7 postavite na stabilno, ravno in suho površino, npr. na kuhinjski pult. 
Posodo za mešanje A3 namestite na motorno enoto A7. Mešalnik ima vgrajen varnostni 
mehanizem A5, ki preprečuje njegov zagon, če ni pravilno sestavljen.

3. Zunanji pokrov A2 namestite na posodo za mešanje A3 in jo na celotnemu obodu do 
konca potisnite v ležišče.

4. Notranji pokrovček A1 vstavite v zunanji pokrov A2 in ga obrnite proti desni. Tako se bo 
zaskočil na mestu.

5. Postopek razstavljanja je enak, le v nasprotnemu zaporedju.

UPORABA NAPRAVE 
1. Poskrbite, da bo motorna enota A7 izklopljena, napajalni kabel pa iztaknjen iz vtičnice. 

V posodo za mešanje A3 naložite sestavine, ki jih želite premešati. Mešalnik sestavite 
skladno z navodili v poglavju »Sestavljanje in razstavljanje naprave«.

Pozor:
Za doseganje optimalnih rezultatov, morate posodo za mešanje napolniti vsaj 
do  njene kapacitete.
Maksimalna kapaciteta posode za mešanje A3, je 2 litra. Poskrbite, da je ne 
boste napolnili več, kot je priporočeno.
Če želite mešati vroče tekočine, pripraviti sojino mleko ali pri mešanju uporabiti 
potiskalo A11, potem posode za mešanje A3 ne napolnite več kot do .

2. Napajalni kabel priključite v  električno vtičnico. Nadzorna plošča A8, se bo za kratek 
čas vklopila. Nato se bo mešalnik preklopil v način pripravljenosti. Gumb B12 bo začel 
utripati. Mešalnik vklopite tako, da pritisnete na gumb B12. Vklopili se bodo gumbi 
z nastavljenimi načini, na zaslonu pa bo prikazan čas mešanja 00:00 in 4. raven hitrosti.

3. Nastavljeni način mešanja izberete tako, da pritisnete na enega od gumbov B3–4 
in  B7–10. Vsi načini mešanja so predstavljeni v  poglavju »Hitri vodič za obdelavo 
sestavin«. Mešalnik zaženete tako, da pritisnete na gumb B11. V vsakemu od načinov 
mešanja se hitrost in dolžina mešanja samodejno uravnavata. Priporočamo, da med 
mešanjem z eno roko držite posodo in jo potiskate navzdol. Po poteki nastavljenega 
časa, boste zaslišali zvočni signal in mešalnik se bo samodejno zaustavil. Če ga želite 
izklopiti pred potekom nastavljenega časa, uporabite gumb B12. Če boste mešalnik 
pustili nedelujoč dve minuti, se bo samodejno preklopil v  način pripravljenosti. 
Nadzorna plošča z zaslonom A8 se bo izklopila, gumb B12 pa bo začel utripati.

4. Če ne želite izkoristiti prednosti nastavljenih načinov, lahko uporabite gumba B1 in B6 
ter ročno nastavite čas ter hitrost mešanja.

5. Gumb za pulzirajoči način B5 je namenjen krajšim intervalom zagona mešalnika 
z maksimalno hitrostjo. Mešalnik bo v temu načinu deloval dokler boste gumb B5 držali 
pritisnjen. Najdaljši neprekinjeni čas uporabe tega načina je 1 minuto.

6. Med mešanjem ali po premoru, v posodo za mešanje A3, skozi luknjo v pokrovu A2, 
lahko dodajate dodatne sestavine. Pri mešanju vročih tekočin in pripraviljenih obrokov, 
mora biti notranji pokrovček A1 zaskočen na mestu.

7. Če opazite, da med mešanjem vsebina v  posodi za mešanje A3 ne kroži, odstranite 
notranji pokrovček A1 in s potiskalom A11 potisnite vsebino proti rezilom A4. Potiskalo 
A11 je zasnovano tako, da pri vstavljanju skozi odprtino v zunanjemu pokrovu A2, ne 
more priti v stik z rezili A4. Potiskala A11 nikoli ne vstavljajte v posodo za mešanje A3, 
če ni slednja zaprta z zunanjim pokrovom A2.

Pozor:
Najdaljši cikel delovanja naprave je 6 minut. Nato počakajte vsaj 5 minut, da se 
ohladi. Po treh zaporednih ciklih pustite napravo, da se ohlaja vsaj 15 minut.
Zaradi preprečitve preobremenitve motorja, ne uporabljate potiskala A11 
neprekinjeno dlje, kot 1 minuto.

8. Če se sestavine primejo na rezila A4 ali na notranje stene posode za mešanje A3, 
izklopite mešalnik in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Počakajte, da se rezila A4 
popolnoma zaustavijo. Pazljivo odstranite posodo za mešanje A3 z  motorne enote 
A7. Odstranite pokrov in s  plastično lopatico odstranite vsebino z  rezil A4 ter sten 
posode za mešanje A3. Nato namestite pokrov nazaj na posodo za mešanje A3, slednjo 
pa namestite na motorno enoto A7. Vtikač napajalnega kabla vstavite v  vtičnico in 
nadaljujte z mešanjem.

9. Ko zaključite, odklopite napajalni kabel mešalnika iz vtičnice. Počakajte, da se rezila 
A4 popolnoma zaustavijo in posodo za mešanje A3 odstranite z  motorne enote A7. 
S plastično lopatico odstranite vsebino iz posode za mešanje A3. Napravo razstavite in 
očistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

VGRAJENA TOPLOTNA VAROVALKA
■ Toplotna varovalka varuje motor pred pregretjem. Če se bo mešalnik med mešanjem 

samodejno izklopil, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice. Posodo za mešanje A3 
odstranite z motorne enote A7 in preverite, če se rezila A4 lahko prosto vrtijo, ali jih 
vsebina posode za mešanje A3 morda blokira. Počakajte približno 15 minut, da se bo 
motorna enota A7 ohladila. Nato lahko mešalnik uporabljate naprej.
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HITRI VODIČ ZA OBDELAVO SESTAVIN
Gumb Način 

delovanja
Dolžina načina 
delovanja

Nivo 
hitrosti

Priporočen namen uporabe

B3 "Moka" 2 minuti 6, 8 Mletje zrna

B4 "Smoothie" 30 sekund 8 Priprava smoothijev, drobljenje 
ledu, priprava sorbetov, sladoleda 
in mešanje ostalih zamrznjenih živil

B7 „Mandljevo 
mleko“

4 minute 6, 8 Priprava mandljevega ali sojinega 
mleka

B8 “Sadni sok” 2 minuti 6 Priprava svežih sadnih sokov ali 
hranljivih pijač

B9 »Kremna juha" 5 minut 4, 8 Mešanje kremastih juh, omak, itd.

B10 "Mlečni 
napitek"

70 sekund 4, 8 Priprava mlečnih napitkov

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■ Pred čiščenjem poskrbite, da je naprava izklopljena in izključena iz vtičnice. Prepričajte 

se, da so se vsi vrteči deli ustavili, in nato razstavite mešalnik na posamezne dele.
■ Priporočamo, da napravo očistite takoj po uporabi, da se živila ne bodo zasušila nanjo.
■ Z  vročo vodo in detergentom za pomivanje posode temeljito izperite posodo za 

mešanje A3, notranji pokrovček A1 in zunanji pokrov A2 ter potiskalo A11, nato dele 
izperite pod tekočo vodo in osušite z mehko krpo ali jih pustite, da se posušijo na zraku. 
Pri čiščenju si lahko pomagate s priloženo ščetko A12 s katero boste lažje očistili rezila 
A4. Posodo za mešanje A3 lahko očistite tudi tako, da jo do polovice napolnite z mlačno 
vodo, ki ste ji dodali nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode, ter mešalnik za 
približno 10 sekund pustite delovati z maksimalno hitrostjo. Kadar mešalnik zaganjate 
za krajše intervale, pri maksimalni hitrosti, uporabite gumb za pulzirajoči način B5. Na 
ta način boste s sten posode za mešanje A3 in rezil A4 odstranili ostanke vsebine. Po 
uporabi detergenta za pomivanje posode, posodo za mešanje A3 izperite s čisto vodo.

Pozor:
Pri čiščenju rezil A4, pazite, da se na ostrih robovih ne boste poškodovali.

■ Zunanjo površino motorne enote A7, uporabite krpo, namočeno v  blago raztopino 
detergenta. Po uporabi detergenta za pomivanje posode, površino obrišite s krpo, ki 
ste jo navlažili v  čisti vodi, nato površine obrišite s  suho krpo. Motorne enote A7 in 
napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo, niti ju ne izpirajte pod tekočo vodo.

■ Za čiščenje delov mešalnika ne uporabljajte raztopin ali abrazivnih čistilnih sredstev. 
Sicer lahko poškodujete napravo.

SKLADIŠČENJE
■ Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite v  suhem prostoru, izven dosega otrok. 

Priporočamo vam, da posodo za mešanje A3 med shranjevanjem pustite malce odprto, 
da bo v njej lahko krožil zrak in se ne bodo začele kopičiti neprijetne vonjave. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti .................................................................................................... 220−240 V
Nazivna frekvenca ...........................................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč .......................................................................................................................1 800 W
Raven hrupa  ......................................................................................................................................85 dB(A) 

Deklarirana raven hrupa naprave je 85 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na 
referenčno akustično moč 1 pW.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene 
električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z  ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje 
teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanem 
mestu za odlaganje. Dodatno, v  nekaterih članicah EU ali drugih 
evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi 
dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 

vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica 
nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi 
ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu z  državnimi predpisi, 
določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o  podrobnostih posvetujte 
s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v  EU. Če se želite znebiti te naprave, se o  podrobnostih posvetujte pri 
lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


