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SI 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. 

 ■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 
z napetostjo v vtičnici. 

 ■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki.
 ■ Ta naprava je namenjena za obdelavo standardne količine hrane, v gospodinjstvu.
 ■ Naprave ne uporabljajte za kakršnekoli druge namene, kot tiste, za katere je bila zasnovana.

Opozorilo: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb. 

 ■ Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
 ■ Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, na rob mize ali na 

nestabilno površino. Napravo postavite le na ravno, suho in stabilno površino.
 ■ Pred uporabo naprave se prepričajte, da je slednja pravilno sestavljena.
 ■ Posebej bodite previdni ko ravnate z vročimi tekočinami, saj se lahko te parijo ali škropijo in 

povzročijo opekline. Vroče tekočine ali hrano pustite, da se ohladi na vsaj 45 °C, preden jo 
postavite v posodo za mešanje.

 ■ Naprave nikoli ne pustite delovati dlje, kot 2 minuti. Preden jo ponovno vklopite ji pustite, da 
se hladi vsaj 2 minuti. Pri obdelovanju trde hrane ali zelo gostih tekočin, naprave ne pustite da 
nenehno deluje dlje, kot 1 minuto. 

 ■ Naprava je opremljena s  toplotno varovalko, ki varuje motor pred poškodbami v  primeru 
preobremenitve. Če pride do samodejnega izklopa naprave kot posledica preobremenitve 
motorja, jo izklopite iz vtičnice in pustite, da se hladi vsaj 15 minut. Nato napravo povrnite 
nazaj v delovanje.

 ■ Rok ali predmetov, kot so kuhinjski noži, vilice ali lesene žlice, med mešanjem ne vstavljajte 
v posodo za mešanje. V nasprotnem primeru lahko to privede do poškodbe vas ali naprave.

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

 ■ Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v  vodo, niti ju ne izpirajte pod 
tekočo vodo.
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 ■ Pri ravnanju z rezili, še posebej, ko jih vzamete iz posode, pri praznjenju posode in pri čiščenju, 
bodite posebno pazljivi, da se ne poškodujete. Rezila so ostra.

 ■ Naprave nikoli ne zaganjajte, če je posoda prazna. Nepravilna uporaba naprave lahko 
negativno vpliva na dolžino njene življenjske dobe.

 ■ 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.

 ■ Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vlago. Na napajalni kabel 
ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se 
dotikal vročih površin. 

 ■ Vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel. To lahko poškoduje napajalni kabel ali 
vtičnico. Vtikač iz vtičnice povlecite tako, da ga trdno primete in počasi izvlečete ven.

 ■ Če je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnem servisnem 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. S poseganjem 
v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega 
zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.
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SI 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 ali 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  Pokrovček
A2 Pokrov z odprtino  

odprtina se uporablja za 
dodajanje sestavin v posodo za 
mešanje med delovanjem.

A3 Tesnilni obroč pokrova  
se prime na pokrov.

A4 Posoda za mešanje, kapacitete 1,5 
litra

A5 Pritrdilni obroč
A6 Rezila 
A7 Tesnilni obroč rezil
A8 Funkcija PULSE 

za kratek mešanje pri največji 
hitrosti.

A9 Funkcija ICE CRUSH 
za drobljenje ledu.

A10 Funkcija NUTRI SMART BLENDING 
za izjemne, energijske, sadne in 
zelenjavne napitke. 

A11 Gumb za izbiranje hitrosti 
za izklapljanje motorne enote in 
nastavljanje hitrosti.

A12 Motorna enota
A13 Nedrseče podnožje
A14 Prostor za shranjevanje 

napajalnega kabla

ODSTRANJEVANJE REZIL
1. Orodje za sprostitev rezil postavite na rezila (slika B1).
2. Rezila obrnite v levo (v smer puščice označene z OPEN (ODPRTO)) in sprostite 

rezila (slika B2).
3. Sedaj lahko odstranite rezila (slika B3).

PRED PRVO UPORABO
1. Napravo in njene pripomočke vzemite iz embalaže.
2. Vse dele (pokrovček A1, pokrov A2 z tesnilnim obročem A3, posodo za mešanje 

A4, pritrdilni obroč A5, rezila A6 in tesnilni obroč rezil A7), ki so namenjeni za 
stik s hrano, je potrebno temeljito oprati z uporabo tople vode in nevtralnega 
kuhinjskega detergenta. Nato dele izperite pod tekočo vodo in jih dobro 
obrišite s fino krpo, ter jih pustite, da se do konca posušijo.

Pozor:
Pri čiščenju rezil bodite še posebej pozorni, da ne pride do poškodb. 
Rezila so ostra.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE
 ■ Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, če je motorna enota 

A12 izklopljena, napajalni kabel iztaknjen iz vtičnice, premikajoči deli pa so 
popolnoma zaustavljeni.

1.   Sestavljanje in razstavljanje posode za mešanje
1.1  Rezila A6 vstavite v pritrdilni obroč A5. Na rezila A6 postavite tesnilni obroč 

A7 in se prepričajte, da se je pravilno pritrdil vzdolž celotnega oboda rezil A6. 
1.2  Pritrdilni obroč A5 z rezili A6 in tesnilnim obročem A7 postavite proti posodi 

za mešanje A4 od spodaj. Pritrdilni obroč A5 privijte na posodo za mešanje 
A4 in zategnite. 

1.3  V luknjo v pokrovu A2, postavite pokrovček A1 in ga obrnite v desno, da ga 
pritrdite. Ko ste vse sestavine postavili v  posodo za mešanje A4, jo zaprite 
z  sestavljenim pokrovom. Pokrov morate pravilno potisniti navzdol vzdolž 
celotnega oboda, da se pravilno pritrdi na rob posode za mešanje A4.

1.4  Ko razstavljate posodo za mešanje, nadaljujte v obratnem vrstnem redu.

2.   Pritrditev posode za mešanje na motorno enoto in njeno odstranjevanje
2.1  Motorno enoto A12 postavite na ravno in suho površino, npr. na kuhinjski 

pult. Sestavljeno posodo za mešanje postavite na motorno enoto A12 in jo 
potisnite navzdol, da jo pritrdite na motorno enoto A12. Sestavljeno posodo 
za mešanje lahko na motorno enoto A12 postavite v  dveh smereh. Ročaj 
obrnjen v desno ali levo. 

2.2  Za odstranitev, preprosto dvignite posodo za mešanje A4.

UPORABA NAPRAVE 
1. Prepričajte se, da je gumb za izbiranje hitrosti A11 obrnjen na pozicijo OFF 

(IZKLOP) in da je motorna enota A12 izklopljena iz vtičnice.

2. Mešalnik sestavite skladno z  navodili v  poglavju Sestavljanje in razstavljanje 
naprave.

3. V  posodo za mešanje A4 naložite hrano ali tekočine, ki jih želite premešati. 
Trdno zaprite posodo za mešanje A4 z  uporabo pokrova v  skladu z  navodili 
v poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave.

Opomba:
Maksimalna kapaciteta posode za mešanjeA4 je 1,5 litra. Ne 
priporočamo, da v posodo za mešanje nalijete več kot 1,2 litra tekočine. 
Tekočine, ki se med mešanjem razširijo v  prostornini, je najbolje 
pripravljati v manjših količinah.

4. Napajalni kabel vklopite v vtičnico in gumb za izbiranje hitrosti A11 nastavite 
na zahtevano hitrost. Priporočamo, da najprej izberete manjšo hitrost, pri 
kateri se bodo sestavine počasi premešale. Nato nastavite višjo hitrost, če je to 
potrebno. Priporočamo, da med mešanjem z eno roko držite pokrov A2 in ga 
potiskate navzdol. Pulzirajoči način je primeren le, če želite sestavine na hitro 
premešati pri najvišji hitrosti. Da vklopite pulzirajoči način, pritisnite gumb A8 
in ga pridržite za želeni čas mešanja pri največji hitrosti. Ko gumb A8 spustite, 
se bo funkcija pulzirajočega mešanja samodejno izklopila.

Opomba:
Gumb za pulzirajoči način A8 deluje tudi, ko je gumb za izbiranje hitrosti 
A11 nastavljen na pozicijo OFF (IZKLOP).

Pozor:
Najdaljši cikel delovanja naprave je 2 minut. Nikoli ne pustite naprave 
delovati dlje, kot je predpisano zgoraj. Nato počakajte vsaj 2 minut, da 
se ohladi. Pri obdelovanju trde hrane ali zelo gostih tekočin, naprave ne 
pustite da nenehno deluje dlje, kot 1 minuto.

5. Ko odstranite pokrovček A1, lahko med delovanjem v  posodo za mešanje 
A4 dodajate sestavine. Za odstranitev pokrovčka A1, ga obrnite v  levo in ga 
odstranite. Pokrovček A1 se lahko uporablja tudi kot posoda za dodajanje 
sestavin. 

6. Če se sestavine začnejo lepiti na rezila A6 ali stene posode za mešanje A4, 
izklopite napravo z  obratom gumba za izbiranje hitrosti A11 v  položaj OFF 
(IZKLOP) in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so se rezila 
A6 popolnoma zaustavila. Sestavljeno posodo za mešanje pazljivo odstranite 
z motorne enote A12. Odstranite pokrov A2 in s plastično lopatico odstranite 
vsebino z rezil A6 ter iz posode za mešanje A4. Nato namestite pokrov A2 nazaj 
na posodo za mešanje, slednjo pa namestite na motorno enoto A12. Vtikač 
napajalnega kabla vstavite v vtičnico in nadaljujte z mešanjem.

7. Po končani uporabi naprave, premaknite gumb za izbiranje hitrosti A11 
v  položaj OFF (IZKLOP) in odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Počakajte, da 
se rezila A6 popolnoma zaustavijo in posodo za mešanje odstranite z motorne 
enote A12. S plastično lopatico odstranite vsebino iz posode za mešanje A4. 

8. Posodo za mešanje razstavite v  skladu z  navodili v  poglavju Sestavljanje in 
razstavljanje naprave in jo očistite, v skladu z navodilu v poglavju Čiščenje in 
vzdrževanje.

NASVETI IN NAPOTKI PRI UPORABI MEŠALNIKA
 ■ Sestavine s čvrsto strukturo, kot je sadje in zelenjava, vedno najprej razrežite na 

majhne kose, velikosti od 2 do 3 cm in jih šele nato zložite v mešalnik.
 ■ Najprej obdelujte manjše količine sestavin, nato pa jih, med mešanjem, 

postopoma dodajajte skozi luknjo v  pokrovu A2. Na ta način boste dosegli 
boljše rezultate, kot, če bi dali v posodo za mešanje A4 vse sestavine hkrati. 

 ■ Če nameravate mešati živila s trdno strukturo skupaj s tekočinami, priporočamo, 
da živila najprej zmešate z  malo tekočine. Nato postopoma dodajajte ostalo 
tekočino, skozi luknjo v pokrovu A2 mešalnik pa naj pri tem deluje. Priporočamo, 
da med mešanjem z eno roko držite pokrov A2 in ga potiskate navzdol.

 ■ Za mešanje zelo gostih tekočin priporočamo uporabo pulzirajočega načina, 
ki omogoča, da se rezila A6 ne zagozdijo prepogosto. Mešalnik zaganjajte 
zaporedoma, v kratkih intervalih. 

 ■ Ledene kocke morate obdelati takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika. Ko se led 
začne topiti, se kocke sprimejo in jih ni več možno zdrobiti.

HITRI VODIČ ZA OBDELAVO SESTAVIN

Sestavine Izbira hitrosti Priporočeni čas 
mešanja

Sadje in zelenjava, razrezana na majhne 
kose 4–6 30 s

Hrana za dojenčke 4–5 40 s
Namazi, polivke, marinade 2–3 30 s
Smutiji in koktajli 5–6 40 s
Juhe 3–4 30 s
Ledene kocke Gumb ICE CRUSH –

Opomba:
Zgoraj navedeni časi za predelavo hrane so le napotilo. Dejanski čas 
obdelave živila je odvisen od velikosti sestavin, količine in želene končne 
konsistence.
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■ Pred čiščenjem, napravo vedno izklopite tako, da obrnete gumb za izbiranje 

hitrostiA11 v položaj OFF (IZKLOP) ter odstranite napajalni kabel iz električne 
vtičnice. Prepričajte se, da so se vsi vrteči deli ustavili in nato odstranite 
sestavljeno posodo za mešanje iz motorne enote A12.

 ■ Po praznjenju, sestavljeno posodo za mešanje razstavite v  skladu z  navodili 
v  poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave. Vse dele posode za mešanje 
temeljito operite s toplo vodo in nevtralnim kuhinjskim detergentom. Nato dele 
izperite pod tekočo vodo in jih dobro obrišite s fino krpo, ter jih pustite, da se 
do konca posušijo. 

Pozor:
Pri odstranjevanju in čiščenju rezil bodite še posebej pozorni, da ne 
pride do poškodb. Rezila so ostra.

 ■ Za čiščenje zunanje površine motorne enote A12 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 A12 ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v  vodo ali 
v drugo tekočino. Za čiščenje naprave ne uporabljajte razredčil, topil ali čistil, ki 
povzročajo abrazijo. Sicer lahko poškodujete napravo. 

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

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti .................................................................................... 220−240 V 
Nazivna frekvenca ...........................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč .......................................................................................................1 000 W
Razred zaščite pred električnim udarom  .............................................................................. II 
Raven hrupa  ......................................................................................................................86 dB(A) 

Deklarirana raven hrupa naprave je 86 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči 
glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:
Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša 
izolacija.

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.


