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AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől 
magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, az 
elektromos eszközök használatánál óvatosan járjon el, és tartsa be  
a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A TURMIXGÉP 

HASZNÁLATÁHOZ

A készülék első használata 
előtt távolítson el, és 
környezetkímélő módon 
semmisítsen meg minden 
csomagolóanyagot és 
reklámcímkét. Ellenőrizze, 
nem sérült-e a készülék. 
Semmiképpen ne használjon 
sérült készüléket, sérült kábelt 
stb. 
A készülék használata előtt 
figyelmesen olvassa el 
valamennyi utasítást, és az 
útmutatót tegye biztonságos 
helyre esetleges későbbi 
szükség esetére.
Kisgyermekek 
megfulladásának elkerülése 
érdekében távolítsa el, és 
biztonságosan semmisítse 
meg a készülék tápkábelének 
védőcsomagolását.

Az első használat előtt 
győződjön meg róla, hogy 
a hálózati aljzat feszültsége 
megegyezik a készülék alsó 
részén található címkén jelzett 
feszültséggel. Bármilyen kétség 
esetén forduljon szakképzett 
villanyszerelőhöz. 
Ne használja a készüléket 
a munkalap vagy asztal 
peremén. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a felület egyenes, 
tiszta, és nem fröccsent rá víz 
vagy egyéb folyadék.  
A használat közben fellépő 
rezgés miatt a készülék 
elmozdulhat. 
A készüléket ne tegye gáz- 
vagy villanytűzhelyre, se annak 
közelébe, vagy olyan helyre, 
ahol forró sütővel érintkezhet.
A készüléket ne használja fém 
alátéten, mint pl. a mosogató 
csepegtetőtálcája.

GRATULÁLUNK4

Gratulálunk 
                                            Önnek az új VB 8010 vákuumos turmixgép megvásárláshoz.
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Mielőtt a készüléket az 
áramforráshoz csatlakoztatja és 
bekapcsolja, ellenőrizze, hogy 
teljesen és megfelelően össze 
van-e állítva. Kérjük, tartsa 
be az ebben az útmutatóban 
található utasításokat.  
A készülék nem kapcsol be, 
ha nincs szabályszerűen 
összeszerelve.
Amennyiben a lé kifröccsen,  
a készülékre kerül, vagy  
a készülék alá folyik, akkor ezt 
azonnal el kell távolítani  
a készülék további használata 
előtt.
Mielőtt a készüléket 
bekapcsolja, mindig győződjön 
meg róla, hogy a belső fedél 
(normál vagy vákuumos) 
megfelelően fen van téve. 
A terméket mindig sima 
felületen használja. Ne 
használja a készüléket ferde 
felületen, ne helyezze át és ne 
mozgassa működés közben.
Csak a készülékhez mellékelt 
tartozékokat használja. 
Ellenkező esetben tűz, 
áramütés vagy sérülés veszélye 
fenyeget.
Nagyobb mennyiségű 
alapanyag feldolgozása 
közben a készüléket egyszerre 

ne üzemeltesse 1 percnél 
hosszabb ideig. Minden 
használat után hagyja a motort 
1 percig pihenni.
A készülék hőbiztosítékkal van 
ellátva, ami megakadályozza, 
hogy a motor a terhelés 
miatt meghibásodjon. Ha 
a motor túlzott terhelés alatt 
áll, a készülék automatikusan 
kikapcsol. Ilyen esetben húzza 
ki a tápkábelt a hálózatból,  
és hagyja a motort kb.  
30 percig hűlni. Ezt követően  
a készüléket újra használhatja.
Kezét, ujjait, haját, ruháját, 
fakanalat és minden más 
konyhai eszközt tartson távol  
a készüléktől működés közben. 
A fedél eltávolítása előtt  
a készüléket mindig kapcsolja 
ki, húzza ki a hálózati aljzatból, 
és várja meg, míg a kések 
teljesen megállnak. Óvakodjon 
tőle, hogy hozzáérjen a mozgó 
alkatrészekhez.
A kések nem megfelelő 
kezelése sérülést okozhat.  
A készüléket és a tartozékokat 
tartsa gyermekektől távol. 
Működés közben ne vegye le  
a keverőedényt  
a motoregységről, és ne emelje 
fel a lehajtható kart.

A készüléket kizárólag 
csak háztartásokban 
szabad használni, a család 
élelmiszerfogyasztásának 
megfelelő mennyiségű 
alapanyagok feldolgozásához. 
A készüléket élelmiszer vagy 
folyadék nélkül ne kapcsolja 
be. A készüléket  
a rendeltetésétől eltérő célokra 
használni tilos.
Amennyiben a hálózati 
vezeték, a készülék vagy 
valamelyik tartozék sérült, 
akkor a készüléket ne kapcsolja 
be. 
A kezét, az ujjait, a haját, 
a ruháját vagy a konyhai 
eszközöket tartsa távol  
a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne dolgozzon fel forrásban 
lévő folyadékot. A folyadékokat 
a feldolgozás előtt hűtse le.
Ha a készüléket át kell 
helyeznie, mindig  
a motoregység alatt fogja meg.
Forró folyadékok feldolgozása 
esetén legyen különösen 
óvatos, nehogy megégesse 
magát a forró folyadékkal vagy 
a kiszökő gőzzel.

A készüléket mindig először 
kapcsolja ki a főkapcsoló 0 
állásba állításával. Ezután 
húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból. Mielőtt a készüléket 
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 és a késegység 
teljesen megállt.
Ha az alapanyagok elakadnak 
az edényben, a készüléket 
a főkapcsoló 0 állásba 
fordításával kapcsolja ki. 
Ezután húzza ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból. Mielőtt 
leveszi az edényt  
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.
Ne lépje túl a keverőedényben 
és a Fresh vákuumos edényben 
feltüntetett maximum vonalat.
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A készülék semelyik részét 
ne tegye gáz-, villany- vagy 
mikrohullámú sütőbe, se forró 
gáz- vagy villany főzőfelületre.
A hálózati csatlakozónak 
könnyen hozzáférhetőnek kell 
lennie, hogy szükség esetén 
gyorsan ki lehessen húzni. 
Ne használja a készüléket 
programozóval, időkapcsolóval 
vagy bármilyen más 
tartozékkal, ami a készüléket 
önműködően kapcsolja.
Ne használja a készüléket 
vízforrás, pl. konyhai 
mosogató, fürdőszoba, 
medence stb. közelében. 
Ne érjen a készülékhez vizes 
vagy nedves kézzel. 
Működés közben a készüléket 
soha ne hagyja felügyelet 
nélkül.
Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt 
és a csatlakozódugókat ne 
öntse le vízzel vagy más 
folyadékkal.
A készülék tisztításához ne 
használjon durva súroló- vagy 
maró hatású szereket.
A berendezést tartsa tisztán. 
Kérjük, tartsa be az ebben 
az útmutatóban található 
tisztítási utasításokat.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYENAZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

A készülékben vagy annak 
közelében ne tároljon és ne 
használjon gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes anyagokat, 
pl. gyúlékony gázzal töltött 
spray-ket.
A hálózati kábelt mindig  
a csatlakozódugónál, ne  
a kábelnél fogva húzza ki.

FONTOS BIZTONSÁGI 

UTASÍTÁSOK MINDEN 

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK 

HASZNÁLATÁHOZ

Használat előtt teljesen tekerje 
le a tápkábelt.
A tápkábelt ne hagyja az asztal 
vagy konyhapult széléről lógni, 
forró felülethez érni vagy 
összegabalyodni.
Biztonsági okokból  
a készüléket külön áramkörbe 
javasolt csatlakoztatni, más 
készülékektől elkülönítve.  
A készülék csatlakoztatásához 
ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.
A készüléket, a tápkábelt és 
a villásdugót soha ne mártsa 
vízbe vagy más folyadékba. 
Ezt a készüléket gyermekek 
nem használhatják.  
A készüléket és a tápkábelt 
gyermekektől távol kell tartani. 

Ezt a készüléket csak  
8 évnél idősebb gyerekek 
használhatják, akik felügyelet 
alatt vannak, vagy ismertették 
velük a berendezés 
biztonságos használati 
módját és tisztában vannak az 
esetleges veszélyekkel.  
A felhasználói karbantartást 
és tisztítást gyerekek nem 
végezhetik, ha nem idősebbek 
8 évnél és nincsenek felügyelet 
alatt. A készüléket és  
a tápkábelt a 8 évnél fiatalabb 
gyermekektől távol kell tartani. 
Ezt a készüléket csökkent 
mentális és fizikai képességű 
személyek csak abban az 
esetben használhatják, ha 
felügyelet alatt vannak, vagy 
ha ismertették velük a készülék 
biztonságos használati módját, 
és tisztában vannak  
az esetleges veszélyekkel.  
A gyerekeknek tilos  
a készülékkel játszani.
Ajánlatos a készüléket 
rendszeresen ellenőrizni. 
A készüléket ne használja, 
ha bármilyen módon sérült 
vagy hibás a tápkábel vagy 
a csatlakozódugó. Minden 
javítást bízzon a Catler márka 
legközelebbi szakszervizére.

A készülék csak 
háztartásokban használható.  
A készülék üzleti és vállalkozási 
célokra nem használható. Ne 
használja a készüléket mozgó 
gépjárműben vagy hajón, ne 
használja szabad téren, ne 
használja más célra, mint amire 
szolgál. Ellenkező esetben 
sérülés következhet be. 
A mindennapos tisztítás 
kivételével minden 
karbantartást Catler márka 
szakszervizére kell bízni.
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.
A készüléket és a tápkábelt 
tartsa gyermekektől távol. 
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FIGYELMEZTETÉS.  

FORRÓ FELÜLET. A HOZZÁFÉRHETŐ 

FELÜLETEK HŐFOKA MAGASABB LEHET, 

HA A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSBEN VAN.

FIGYELEM

A FORRALÓT, A TALPAT, A TÁPKÁBELT ÉS 

A TÁPKÁBEL CSATLAKOZÓJÁT NE MOSSA 

FOLYÓ VÍZ ALATT, ÉS NE MERÍTSE VÍZBE 

VAGY MÁS FOLYADÉKBA. NE HASZNÁLJA 

A FORRALÓT FERDE FELÜLETEN. NE 

MOZGASSA A VÍZFORRALÓT, HA A TALPON 

VAN, ÉS BE VAN KAPCSOLVA.

A HÁLÓZATBA BEDUGOTT 

CSATLAKOZÓNAK KÖNNYEN 

ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE, HOGY 

KÖNNYEN KIHÚZHATÓ LEGYEN.

FIGYELEM

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.  

NE MÁRTSA VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE LE  

A TÁPKÁBELT.
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ISMERKEDJEN MEG A VB 8010 VÁKUUMOS

TURMIXGÉPPEL

Ismerkedjen meg  
a VB 8010 vákuumos 

turmixgéppel
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1.  Motoregység 

A keverőedény vagy a Fresh vákuumos 
edény rgözítésére szolgál. Hátsó 
részében található a tartozékokat tartó 
toldalék és a tápkábel. 

2.  Lehajtható kar 
A lehajtható kar szerkezete lehetővé 
teszi a vákuumos vagy a normál fedél 
felhelyezését. 

3.  Főkapcsoló 
A készülék be- vagy kikapcsolására 
szolgál - I állás – bekapcsolva; 0 állás – 
kikapcsolva 

4.  A kezelőpanelt 

5.  LCD-kijelző 
Mutatja a turmixgép aktuális beállítását. 

6.  A lehajtható kar kioldógombja 
A lehajtható kar kioldására és 
felemelésére szolgál. 

7.  Keverőedény 
Műanyag keverőedény beépített 
késegységgel; az edény oldalán jelezve 
vannak a mértékegységek (csésze, ml, 
l) és a forró folyadékokra vonatkozó 
maximum (HOT LIQUID/MAX FILL). 

8.  A keverőedény fedele 
Élelmiszerek turmixolása közben 
mindig használja a fedelet, hogy 
megakadályozza az élelmiszerek 
kifröccsenését. A beépített fogantyúnak 
köszönhetően könnyen leveheti az 
edényről.

9.  Vákuumos fedél 
Használja a vákuumos fedelet, ha  
a turmixgépet VACUUM üzemmódban 
szeretné használni.

10.  FőNormál fedél 
Használja a normál fedelet, ha 
a turmixgépet AUTO/MANUAL 
üzemmódban szeretné használni. 

11.  Töltőnyílás 
A vákuumos vagy a normál fedél 
rögzítésére szolgál. Egyúttal ezen  
a töltőnyíláson keresztül adhat hozzá 
alapanyagot az AUTO/MANUAL 
üzemmódban történő élelmiszerkészítés 
közben. 

12.  Mérőedény 
A mérőedény a töltőnyílásban van 
elhelyezve. A mérőedényen fel vannak 
tüntetve a mértékegységek unciában 
és ml-ben. Ezért használhatja az 
alapanyagok, pl. fűszerek mérésére.  
Az óramutató járásával ellentétes 
irányba elforgatva eltávolíthatja  
a töltőnyílásból, és AUTO/MANUAL 
üzemmódban a nyíláson keresztül 
hozzáadhatja az alapanyagokat, 
fűszereket stb. Az élelmiszerek 
kifröccsenésének elkerülése érdekében 
tegye vissza a mérőedényt  
a töltőnyílásba, és fordítsa el az 
óramutató járásával megegyező irányba. 

13.  Fresh vákuumos edény 
A Fresh vákuumos edényben az 
élelmiszerek vagy a folyadékok 
tovább frissek maradnak. A következő 
mértékegységek vannak rajta 
feltüntetve: uncia, csésze (cups) és ml.  
A maximális űrtartalom 850 ml. 

14.  A vákuumos edény fedele 
A vákuumos edény fedele tömítéssel 
van ellátva, amely megakadályozza  
a folyadékok esetleges kifolyását.  
Ez a tömítés megakadályozza azt is, 
hogy a levegő visszajusson a vákuumos 
edénybe.

15.  Dugó 
A műanyag dugó be van építve  
a vákuumos fedélbe. A levegő kiszívása 
után a lehajtható kart nehezen lehet 
felemelni a nyomáscsökkenés miatt.  
A dugó egy kis fogantyúval van ellátva. 
Fogja meg a dugót a fogantyúnál, és 
óvatosan húzza ki, hogy kiegyenlítse 
a vákuumos edény belsejében 
levő nyomást. Ezután már könnyen 
felemelheti a lehajtható kart. 

16.  Meghajtó domború kiszögellésekkel 
A keverőedény rögzítésére szolgál, és 
megakadályozza a túlzott rezgést és zajt 
készítés közben. A könnyebb tisztítás 
érdekében a meghajtó műanyag 
burkolata kivehető. 

17.  Lenyomó 
Megkönnyíti a nagyon sűrű / fagyasztott 
keverékek feldolgozását, amelyeket  
a hagyományos turmixgépben 
nem lehet elkészíteni. A lenyomó 
segítségével hatékonyabb lesz 
a feldolgozás, elkerülheti ún. 
légbuborékok keletkezését, amelyekben 
az összegyűlt levegő rontja  
a feldolgozás eredményét.

18.  Tartozékokat tartó toldalék és 

tápkábel 
A toldalékot úgy tervezték, hogy 
beleteheti az egyik (a vákuumos vagy  
a normál) belső fedelet. A toldalék alakja 
egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy köré 
tekerje a tápkábelt, így könnyebb  
a tárolása.

18
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A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA 

1.   VACUUM gomb 

A levegő kiszívására és az élelmiszerek VACUUM üzemmódban történő feldolgozására 
szolgál.

2.   PULSE gomb 
Az élelmiszerek gyors, maximális sebességen történő feldolgozására szolgál.

3.   TIME +/- gombok 
A készítési idő beállítására szolgál.

4.   AUTO/MANUAL gomb 
Az AUTO vagy MANUAL üzemmódok közti átváltásra szolgál.

5.   START/STOP forgatható gomb 
A gomb elforgatásával megválaszthatja az élelmiszerek feldolgozásának sebességét 
AUTO/MANUAL üzemmódban, a gomb megnyomásával beindíthatja/megszakíthatja/
leállíthatja a turmixgép működését.

AZ LCD-KIJELZŐ LEÍRÁSA

1.   Az élelmiszerek készítésére szolgáló programok ikonjai

2.   A sebesség kijelzése számmal

3.   A sebesség grafikus kijelzése

4.   Időzítő

5.   Az üzemmódok ikonjai

ISMERKEDJEN MEG A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉPPEL

1 2 3 4

24531

5
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Vegye ki a készüléket és a tartozékokat 
a csomagolásból. Győződjön meg róla, 
hogy minden tartozékot kicsomagolt, 
mielőtt a csomagolóanyagot 
környezetkímélő módon megsemmisíti.

Ellenőrizze, hogy a készülék és  
a tartozékok sértetlen állapotban 
vannak-e. Semmiképpen ne 
használjon sérült készüléket, sérült 
tartozékot, sérült tápkábelt vagy sérült 
csatlakozódugót.

A CSOMAG TARTALMA

1x motoregység

1x keverőedény

1x Fresh vákuumos edény

1x vákuumos fedél

1x normál fedél

1x töltőnyílás

1x mérőedény

1x lenyomó

1x használati útmutató

Az első használat előtt az összes 
tartozékot mossa meg meleg vízben egy 
kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse 
le és törölje szárazra.

A készüléket tegye egyenes és száraz 
felületre. Ügyeljen rá, hogy a felület 
száraz legyen. A készülék a működés 
közbeni rezgés miatt elmozdulhat és 
leeshet. 

A motoregységet törölje meg meleg 
vízben enyhén megnedvesített puha 
szivaccsal.

Győződjön meg róla, hogy  
a főkapcsoló 0 állásban van. 

 

 

A TURMIXGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A turmixgép összeállítása előtt ellenőrizze, 
hogy a tápkábel ki van húzva a hálózati 
aljzatból, és a főkapcsoló 0 állásban van.

1. A motoregységre helyezze fel  
a domború kiszögellésekkel ellátott 
meghajtó műanyag burkolatát.

2. A lehajtható karban levő nyílásba tegye 
be belülről a (vákuumos vagy normál) 
fedelet, felülről pedig csavarja be 
ütközésig a töltőnyílást az óramutató 
járásával megegyező irányba. 

3. A meghajtóra tegye rá a keverőedényt 
vagy a Fresh vákuumos edényt.

4. Hajtsa le a kart kattanásig. Helyezze fel  
a mérőedényt.

5. Tekerje le a tápkábelt a tartóról, és 
dugja a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatba. Ezzel a turmixgép használatra 
kész.

MEGJEGYZÉS:
A nem használt fedelet tegye  
a készülék hátsó részén levő 
toldalékba.

MEGJEGYZÉS:
A vákuumos fedél biztosítékkal van 
ellátva, amelyet a fedél felhelyezésekor 
be kell tenni a lehajtható kar belső 
részén levő nyílásba.

A KEVERŐEDÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A keverőedény fedele fogantyúval 
van ellátva. A fedél megfelelő 
felhelyezéséhez fontos, hogy  
a fogantyú a keverőedény 
fogantyújához illeszkedjen. 

 

A VB 8010  
vákuumos turmixgép 

összeállítása

A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A Catler VB 8010 vákuumos turmixgép 
néhány biztonsági kapcsolóval van 
felszerelve, amelyek megakadályozzák  
a nem megfelelően összeállított 
készülék beindítását. Ne érjen 
a biztonsági kapcsolókhoz éles 
tárgyakkal, mert megsérülhetnek. 

Ha az LCD-kijelzőn E01 felirat jelenik 
meg:  

   Nincs felhelyezve a meghajtó 
burkolata; vagy

   Nincs megfelelően összeállítva  
a keverőedény; vagy

   Nincs megfelelően felhelyezve az 
edény fedele; vagy

  Hiányzik a fedél tömítése; vagy

   Nincs megfelelő helyzetben  
a lehajtható kar.

A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA ASSEMBLE YOUR VACUUM BLENDER VB 8010
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A VB 8010 vákuumos 
turmixgép használata
OPERATING YOUR ESPRESSO MACHINE ES 8011 SE A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉP HASZNÁLATA

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

1. Készítse elő az alapanyagokat, és tegye 
be őket a keverőedénybe. Helyezze fel 
a fedelet. 

2. A lehajtható karba helyezze bele 
a vákuumos vagy a normál fedelet. 

3. Tegye fel a keverőedényt a meghajtóra.

4. Hajtsa le a kart kattanásig. Helyezze fel 
a mérőedényt.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba. 

6. főkapcsolót kapcsolja I állásba. 

MEGJEGYZÉS:
A turmixgép lehajtható karjában 
levő biztonsági kapcsoló okos 
rendszerének köszönhetően 
a készülék automatikusan felismeri, 
milyen fedelet használ, és bekapcsolás 
után automatikusan átkapcsol vagy 
VACUUM (vákuumos fedél használata 
esetén), vagy AUTO/MANUAL 
üzemmódba (normál fedél használata 
esetén).

VACUUM ÜZEMMÓD

MEGJEGYZÉS:
Ahhoz, hogy a készüléket VACUUM 
üzemmódban tudja használni, 
a lehajtható karba be kell helyezni 
a vákuumos fedelet. VACUUM 
üzemmódban nem érhetők el az 
automatikus készítési programok, nem 
módosítható sem a készítési idő, sem 
a sebesség.

1. Készítse elő az alapanyagokat, és tegye 
be őket a keverőedénybe. Helyezze fel 
a fedelet. 

2. A lehajtható karba helyezze bele 
a vákuumos fedelet. 

3. Tegye fel a keverőedényt a meghajtóra.

4. Hajtsa le a kart kattanásig. Helyezze fel 
a mérőedényt.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba. 

6. A főkapcsolót kapcsolja I állásba.

7. A VACUUM gomb villogni kezd, a PULSE 
gomb világít, és az LCD-kijelzőn 
megjelenik a VACUUM üzemmód ikonja.

8. Nyomja meg a VACUUM gombot,  
és megkezdődik a levegő kiszívása,  
ami 30 másodpercig tart. 

9. Ezután a turmixgép maximális 
sebességen működik 1 percig, miközben 
turmixolja a behelyezett élelmiszereket. 

10. Szükség esetén nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a PULSE gombot a kívánt állag 
elérése érdekében.  

MEGJEGYZÉS:
A feldolgozás bármikor megállítható 
a VACUUM gomb megnyomásával.

11. Ha a turmixolás befejeződött, és az 
élelmiszerek elérték az Ön által kívánt 
állagot, kapcsolja a főkapcsolót 0 
állásba, és húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból. 

A VB 8010 VÁKUUMOS TURMIXGÉP HASZNÁLATA
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12. Távolítsa el a mérőedényt, és óvatosan 
fogja meg a dugót a fogantyújánál, 
hogy kiegyenlítse a nyomást az edény 
belsejében. 

13. Ezután a gomb megnyomásával 
biztonságosan kioldhatja a lehajtható 
kart, és leveheti a keverőedényt. 

FRESH VÁKUUMOS EDÉNY

A Fresh vákuumos edény segít, hogy 
az összeturmixolt élelmiszerek tovább 
frissek maradjanak, így pl. a smoothie-t 
az elkészítése után hosszabb idővel is 
fogyaszthatja.  

1. Az összeturmixolt élelmiszereket, 
pl. a smoothie-t öntse a vákuumos 
edénybe, és tegye rá a fedelet.

2. A lehajtható karba helyezze bele 
a vákuumos fedelet. 

3. Tegye a vákuumos edényt 
a meghajtóba.

4. Hajtsa le a kart kattanásig. Helyezze fel 
a mérőedényt.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba. 

6. A főkapcsolót kapcsolja I állásba.

7. A VACUUM gomb villogni kezd, a PULSE 
gomb világít, és az LCD-kijelzőn 
megjelenik a VACUUM üzemmód ikonja.

8. Nyomja meg a VACUUM gombot, és 
megkezdődik a levegő kiszívása,  
ami 30 másodpercig tart. 

9. A levegő kiszívása után kapcsolja 
a főkapcsolót 0 állásba, és húzza ki 
a tápkábelt a hálózati aljzatból. 

10. Távolítsa el a mérőedényt, és óvatosan 
fogja meg a dugót a fogantyújánál, hogy 
kiegyenlítse a nyomást a vákuumos 
edény fedele és a vákuumos fedél 
között.

11. Ezután a gomb megnyomásával 
biztonságosan kioldhatja a lehajtható 

kart, és leveheti a Fresh vákuumos 
edényt. 

MEGJEGYZÉS:
A vákuumos edény fedelén van egy 
dugó a nyomás kiengedésére. Fogja 
meg a dugót a fogantyújánál, és 
fogyasztás előtt engedje ki a nyomást, 
hogy a fedőt el tudja távolítani. 
A Fresh vákuumos edény használata 
esetén nem kerül sor az élelmiszerek 
feldolgozására, csak a levegő kiszívására.

AUTO/MANUAL ÜZEMMÓD 

Ahhoz, hogy a készüléket AUTO/MANUAL 
üzemmódban tudja használni, a lehajtható 
karba be kell helyezni a normál fedelet. 

AUTO/MANUAL üzemmódban nem áll 
rendelkezésre a VACUUM gomb.

AUTO ÜZEMMÓD

1. Készítse elő az alapanyagokat, és tegye 
be őket a keverőedénybe. Helyezze fel 
a fedelet. 

2. A lehajtható karba helyezze bele 
a normál fedelet. 

3. Tegye fel a keverőedényt a meghajtóra.

4. Hajtsa le a kart kattanásig. Helyezze fel 
a mérőedényt.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba. 

6. A főkapcsolót kapcsolja I állásba.

7. Nyomja meg a AUTO/MANUAL gombot, 
és válassza ki az AUTO üzemmódot.

8. A START/STOP gomb elforgatásával 
válassza ki az élelmiszerkészítésre 
szolgáló automatikus programok 
egyikét. Az ikon mellett megjelenő 
vonal jelzi a kiválasztott programot. 

9. Nyomja meg a START/STOP gombot, és 
a készítési folyamat elindul.

MEGJEGYZÉS:
A START/STOP gomb rövid 
megnyomásával a készítési folyamatot 
megszakíthatja. Ismételt megnyomásra 
a készítési folyamat folytatódik. 
Nyomja meg, és tartsa lenyomva 
a START/STOP gombot a készítés 
leállításához. 

10. Szükség esetén nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a PULSE gombot a kívánt állag 
elérése érdekében.

11. A készítés befejezése után kapcsolja 
a főkapcsolót 0 állásba, és húzza ki 
a tápkábelt a hálózati aljzatból.

12. Nyomja meg a lehajtható kar 
kioldógombját, és vegye el 
a keverőedényt.

MEGJEGYZÉS:
Ha a feldolgozás közben hozzá akar adni 
valamilyen hozzávalót, óvatosan vegye 
le a mérőedényt, és a töltőnyíláson 
keresztül adja hozzá az élelmiszereket. 

FIGYELEM:

Ha turmixolás 

közben le 

akarja törölni az 

élelmiszereket 

az edény faláról, 

kapcsolja ki

a turmixgépet 

a START/STOP gomb 

megnyomásával és 

nyomva tartásával, 

várja meg, amíg 

a késegység 

teljesen megáll, 

majd kapcsolja 

a főkapcsolót 0 

állásba, és húzza 

ki a tápkábelt 

a hálózati aljzatból. 

Semmiképpen 

se próbálja 

meg kioldani 

a lehajtható kart, 

amíg a készülék 

működik.

ÉTELKÉSZÍTÉSI PROGRAMOK

VA Catler VB 8010 vákuumos turmixgép 
5 alapvető ételkészítési programmal 
rendelkezik. A START/STOP gomb 
elforgatásával választhat a programok 
közül: smoothie, fagyasztott desszert, 

forró leves, püré és tisztítóprogram. 
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Minden programnak meghatározott 
feldolgozási sebessége és időtartama 
van. A beállítást nem lehet módosítani.
Každý program má definovanú rýchlosť 
spracovania a čas prípravy. Nastavenie 
nie je možné zmeniť. 

Smoothie program – a készítési idő kb. 
55 másodperc

Fagyasztott desszert program – 
a készítési idő kb. 60 másodperc

Forró leves program – a készítési idő 
kb. 10 perc

Püré program – a készítési idő kb.  
70 másodperc, javasoljuk, hogy 
először a PULSE programot használja 
az élelmiszer nagyobb darabjainak 
feldolgozására, és aztán válassza ezt 
a programot.

Tisztítás program – az időtartama kb. 
60 másodperc

MANUAL ÜZEMMÓD

1. Végezze el az „AUTO üzemmód” részben 
leírt 1. - 6. lépést. 

2. Nyomja meg az AUTO/MANUAL gombot 
és válassza ki a MANUAL üzemmódot.

3. A START/STOP gomb elforgatásával 
válassza ki az élelmiszer feldolgozásának 
sebességét.

4. A TIME +/- gombokkal állítsa be 
a készítési időt. A TIME+ gomb 
megnyomásával és nyomva tartásával 
felgyorsíthatja az idő beállítását. 
A készítési időt max. 10 percre állíthatja 
be. 1 percig az idő számolása 1 
másodpercenként történik, 1 perc felett 
10 másodpercenként.

5. Nyomja meg a START/STOP gombot, 
és a készítési folyamat elindul. Az 
LCD-kijelzőn megkezdődik a beállított 
készítési idő visszaszámlálása. 

6. Készítés közben elforgathatja a START/

MEGJEGYZÉS:
Ha a feldolgozás közben hozzá akar adni 
valamilyen hozzávalót, óvatosan vegye 
le a mérőedényt, és a töltőnyíláson 
keresztül adja hozzá az élelmiszereket.

FIGYELEM:
Ha turmixolás közben 
le akarja törölni 
az élelmiszereket 
az edény faláról, 
kapcsolja ki 
a turmixgépet 
a START/STOP gomb 
megnyomásával és 
nyomva tartásával, 
várja meg, amíg 
a késegység 
teljesen megáll, 
majd kapcsolja 
a főkapcsolót 0 
állásba, és húzza 
ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból. 
Semmiképpen 
se próbálja meg 
kioldani a lehajtható 
kart, amíg a készülék 
működik.

A SEBESSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Beállított 
sebesség

Használat

0 Készenléti üzemmód

1-4 Puha élelmiszerek, folyékony 
tészták (pl. palacsintatészta) 
készítése, tejtermékek turmixolása.
Nagyobb zöldség- vagy 
gyümölcsdarabokat tartalmazó 
fagyasztott desszertek 
feldolgozása.
Forró italok sűrítése, zabkása, 
szójatej stb. készítése.

5-6 Forró italok melegítése.
Közepes méretű zöldség- vagy 
gyümölcsdarabokat tartalmazó 
fagyasztott desszertek 
feldolgozása.

7-9 Tejtemékek felverése.
Kis zöldség- vagy 
gyümölcsdarabokat tartalmazó 
fagyasztott desszertek 
feldolgozása.

10 Zöldség és gyümölcs gyors 
turmixolása és pépesítése.
Forró italok gyors turmixolása.
Egészen apró zöldség- vagy 
gyümölcsdarabokat tartalmazó 
fagyasztott desszertek 
feldolgozása.

MEGJEGYZÉS:
Lenyomó használata és élelmiszer 
hozzáadása csak akkor lehetséges, ha 
normál fedelet használ. Ha forró levest 
dolgoz fel, ne lépje túl a forró folyadékra 
vonatkozó maximum jelzést (HOT 
LIQUID/MAX FILL).Mindig tartsa magát 
a javasolt mennyiséghez, a maximum 
jelzéshez és az ajánlásokhoz stb. Ellenkező 
esetben a forró folyadék túlfolyhat 
vagy kifröccsenhet, túlterhelheti 
a készüléket, túlmelegedhet a motor, vagy 
meghibásodhat a készülék.

STOP gombot, és módosíthatja 
a beállított sebessége. 

MEGJEGYZÉS:
A START/STOP gomb rövid 
megnyomásával a készítési 
folyamatot megszakíthatja. Ismételt 
megnyomásra a készítési folyamat 
folytatódik. Nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a START/STOP gombot 
a készítés leállításához. 

7. Szükség esetén nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a PULSE gombot a kívánt 
állag elérése érdekében.

8. A készítés befejezése után kapcsolja 
a főkapcsolót 0 állásba, és húzza ki 
a tápkábelt a hálózati aljzatból.

9. Nyomja meg a lehajtható kar 
kioldógombját, és vegye el 
a keverőedényt. 

A Catler VB 8010 vákuumos turmixgépet 

MANUAL üzemmódban az alábbi módon 

is használhatja:

1. Végezze el az „AUTO üzemmód” részben 
leírt 1. - 6. lépést. 

2. Nyomja meg az AUTO/MANUAL gombot 
és válassza ki a MANUAL üzemmódot.

3. A START/STOP gomb elforgatásával 
válassza ki az élelmiszer feldolgozásának 
sebességét.

4. Nyomja meg a START/STOP gombot, 
és a készítési folyamat elindul. Az LCD-
kijelzőn megkezdődik a készítési idő 
számolása. 

5. Készítés közben elforgathatja a START/
STOP gombot, és módosíthatja 
a beállított sebességet.

6. A készítési folyamatot a START/STOP 
gomb megnyomásával és nyomva 
tartásával állíthatja le.
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FIGYELEM:
Semmiképpen ne 
tegye be a kezét, az 
ujjait, fakanalat vagy 
egyéb konyhai eszközt 
a keverőedénybe, 
amikor a készülék 
működik vagy az 
edény rögzítve van 
a motoregységen. 
A kések nagyon élesek 
és sérülésveszélyesek. 
Mialatt a készülék 
működésben van, 
ne nyomja meg 
a lehajtható kar 
kioldógombját, 
és ne emelje fel 
a kart. A készülék 
hibás használata 
visszavonhatalan 
meghibásodáshoz 
vezethet. 
A készülékhez 
hibás használata 
visszavonhatalan 
visszavonhatalan 
meghibásodáshoz

vezethet. 
A készülékhez 
kizárólag a mellékelt 
lenyomót használja.
A szökő gőz, forró 
folyadék vagy forró 
tartalom égési 
sérülést okozhat. 
Soha ne érjen hozzá 
a keverőedényhez, 
miközben forró 
folyadékot dolgoz 
fel, vagy a forró 
leves üzemmódot 
választotta. 

 
AZ ALAPANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Vágja fel az élelmiszert egyforma, 
kb. 4 cm-es darabokra, amelyeket 
a töltőnyíláson keresztül is be tud tenni. 

A fagyasztott élelmiszerek (jégkocka, 
fagyasztott banán, eper stb.) ne 
legyenek nagyobbak 3 cm-nél.

A gyümölcsről és zöldségről távolítsa 
el a kemény héjat, és vegye ki 
a magját. Ellenkező esetben a készülék 
meghibásodhat. 

A készülékbe helyezés előtt távolítsa el 
az ananász középső részét. 

A turmixgépben csak a kókuszdió rostos 
részét dolgozza fel.

Szárított gyümölcsöt, kávébabot, diót, 
magokat stb. ne dolgozzon fel 1 percnél 
hosszabb ideig. 

Karbantartás és 
tisztítás
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készüléket megfelelő működésének 

biztosítása és élettartamának 

meghosszabbítása érdekében minden 

használat után rendszeresen meg kell 

tisztítani. 

A használat befejezése után várja meg, míg 

a motor és a késegység teljesen megáll. 

Kapcsolja a főkapcsolót 0 állásba, és húzza 

ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.   

A TURMIXGÉP SZÉTSZEDÉSE

A turmixgép szétszedését az alábbi módon 
végezze. Mindig ellenőrizze, hogy a főkapcsoló 
0 állásban van, és a tápkábel ki van húzva 
a hálózati aljzatból.
1. Nyomja meg a lehajtható kar 

kioldógombját, és emelje fel a kart.

2. Vegye le a fedeles keverőedényt (illetve 
a Fresh vákuumos edényt, ha azt 
használta).

3. Fordítsa el a töltőnyílást az óramutató 
járásával ellentétes irányba, hogy kioldja 
a (normál vagy vákuumos) belső fedelet.

4. A tápkábelt tekerje fel a turmixgép 
hátoldalán lévő tartóra.

5. Vegye le a domború kiszögellésekkel 
ellátott műanyag burkolatot.

A KEVERŐEDÉNY SZÉTSZEDÉSE

Fogja meg a keverőedény fogantyúját, és 
hüvelykujja segítségével nyomja meg az edény 
fedelének fogóját, amíg a fedél ki nem enged.

A VÁKUUMOS BELSŐ FEDÉL SZÉTSZEDÉSE

A vákuumos belső fedél három részből 
áll: felső rész, szivattyúszelep, alsó rész. 
A szétszedéshez fordítsa el a vákuumos 
belső fedél alsó részét az óramutató járásával 
ellentétes irányba. Ezután könnyű lesz 
kitisztítani. 

A FRESH VÁKUUMOS EDÉNY 

SZÉTSZEDÉSE

Vegye le a fedelet a vákuumos edényről. 
Csavarja az óramutató járásával ellentétes 
irányba a belső zárat, hogy a fedéllel együtt 
könnyen meg tudja tisztítani.

A MOTOROS EGYSÉG TISZTÍTÁSA

A készülék külső felületét mosogatószeres 
meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha 
ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra. 

FIGYELMEZTETÉS:
Ne merítse 
a motoregységet, 
a tápkábelt vagy 
a csatlakozódugót 
vízbe vagy más 
folyadékba. 
A motoregység 
külső burkolatának 
tisztításához ne 
használjon drótkefét, 
durva tisztítószert, 
benzint, oldószert 
vagy egyéb hasonló 
anyagot, ami 
megkarcolhatja vagy 
visszavonhatatlanul 
tönkreteszi 
a felületét. 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A KEVERŐEDÉNY ÉS A FEDÉL TISZTÍTÁS

A turmixolás befejezése után langyos 
vízzel öblítse ki az edényt, a fedelét 
pedig öblítse le folyó vízzel. 
A keverőedénybe öntsön kb. 500 ml 
meleg vizet. Tegye rá a turmixgépre, 
használja a normál fedelet, és AUTO 
üzemmódban válassza ki a tisztítás 
programot. Hozzáadhat néhány csepp 
konyhai mosogatószert is. 
Ezután öblítse le az edényt és a fedelet, 
és szükség esetén használjon üvegmosó 
kefét az élelmiszermaradékok 
eltávolítására.  
Győződjön meg róla, hogy az edény 
és a fedél tiszta. Hagyja teljesen 
megszáradni, mielőtt újra használja vagy 
eltárolja.
A kellemetlen illat eltávolításához az 
edényből és a fedélről használjon meleg 
vizet és némi konyhai mosogatószert. 
Néhány percig hagyja ázni, majd tisztítsa 
meg a fenti módon.

FIGYELMEZTETÉS:

Az edény kezelése 

közben mindig 

legyen óvatos. 

Ne érjen hozzá 

a késegységhez. 

A kések nagyon 

élesek, és 

súlyos sérülést 

okozhatnak.

A TÖBBI TARTOZÉK TISZTÍTÁSA

A turmixgép minden tartozékát 
mossa el meleg vízben egy kevés 
mosogatószerrel. Öblítse le és törölje 
szárazra. 
Győződjön meg róla, hogy minden 
tartozék tiszta. Hagyja teljesen 
megszáradni, mielőtt újra használja vagy 
eltárolja.

MEGJEGYZÉS:
A keverőedény, az edény fedele, 
a belső fedél (normál és vákuumos), 
a töltőnyílás, a mérce, a meghajtó, 
a Fresh vákuumos edény a fedelével és 
a lenyomó mosható a mosogatógép 
felső kosarában.

TÁROLÁS

A turmixgépet vízszintes helyzetben 
tárolja a beletett keverőedénnyel és 
felhelyezett fedéllel. A lehajtható kart 
hagyja kihajtva. A nem használt belső 
fedelet tegye a készülék hátsó részén 
levő toldalékba. A tápkábelt tekerje 
a toldalék külső pereme köré. A tápkábel 
végét felülről tegye a vágásba, kattintsa 
be úgy, hogy a csatlakozó a toldalék 
belsejében legyen.

A turmixgépre ne tegyen semmilyen 
tárgyat. Hagyja, hogy a levegő szabadon 
áramoljon.
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Hibaelhárítás

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA OK MEGOLDÁSOK

A készülék nem kapcsol be, 

és/vagy az LCD-kijelző nem 

világít.

A tápkábel csatlakozója nincs 
bedugva a hálózati aljzatba.
A főkapcsoló 0 állásban van.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozó be 
van-e dugva az aljzatba. 
Másik készülék csatlakoztatásával 
ellenőrizze, nem sérült-e az aljzat. 
A főkapcsolót kapcsolja I állásba.

Az LCD-kijelzőn E01 

hibaüzenet jelent meg, és 

a készülék nem működik.

A készülék rosszul van 
összeállítva.

Ellenőrizze, hogy:
- a meghajtó fedele jól van-e feltéve; 
- az edény fedele jól van-e feltéve;
- az edény helyesen van-e betéve 
a turmixgépbe;
- a lehajtható kar helyesen van-e 
feltéve (a feltevéskor kattanást hall).

Az LCD-kijelzőn E02 

hibaüzenet jelent meg, és 

a készülék nem működik.

A vákuumpumpa túlterhelt. Óvatosan húzza meg a dugónál 
fogva.

A turmixgép hirtelen 

megállt, és az LCD-kijelzőn 

„E03” hibaüzenet jelent 

meg.

A motor túlterhelődött, az 
élelmiszer beszorult a kések 
köré. 

A készüléket kapcsolja ki. 
Kisebb adagokban fokozatosan 
dolgozza fel az élelmiszert. 
Növelje a folyadék arányát.

Forró folyadék szökik  

a készülékből feldolgozás 

közben.

Túl sok forró folyadékot öntött 
az edénybe.

Ne lépje túl a forró folyadékra 
vonatkozó maximum vonalat (HOT 
LIQUID).
A folyadékokat kisebb adagokban 
dolgozza fel.
Ha az elkészített levest kissé még 
melegíteni akarja, válassza a kézi 
üzemmódot és az 5. sebességet.

A készülék működés 

közben kellemetlen 

hangot ad ki, és túlzottan 

rázkódik.

Levegőbuborékok okozzák 
a rázkódást és a túl erős 
hangot.

Csökkentse a feldolgozandó 
alapanyag mennyiségét.
Ellenőrizze az élelmiszer és a folyadék 
arányát. 
Használja a lenyomót.

Ebben a fejezetben fel vannak sorolva azok a leggyakoribb hibák, amelyekkel a készülék 
használata során találkozhat. Ha a probléma továbbra is fennáll; nincs az alábbiakban 
feltüntetve, ne használja a készüléket, és késlekedés nélkül forduljon a Catler márka 
szakszervizéhez. Soha ne javítsa a készüléket maga. A készülékben nincsenek olyan 
alkatrészek, amelyet a felhasználó maga meg tud javítani. 
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ALMA SMOOTHIE

• 180 g vaníliás joghurt • 1 – 2 alma, meghámozva, a magházától megfosztva és negyedekre

vágva • 1 evőkanál kristálycukor • 480 g jégkocka

 1. Tegye be az edénybe az összes alapanyagot, és tegye rá a fedelet. 

 2. A turmixgépet a vákuumos fedéllel állítsa össze. 

 3. Nyomja meg a VACUUM gombot. 

 Azonnal szolgálja fel.

SMOOTHIE BANÁNBÓL ÉS EPERBŐL

• 4 jégkocka • 2 fagyasztott banán • 1 csésze fagyasztott eper • 290 g eperjoghurt

• 140 g szőlőlé • ¼ kiskanál őrölt gyömbér

 1. Tegye be az edénybe az összes alapanyagot, és tegye rá a fedelet. 

 2. A turmixgépet a vákuumos fedéllel állítsa össze. 

 3. Nyomja meg a VACUUM gombot. 

 Azonnal szolgálja fel.

EGÉSZSÉGES REGGELI

• 125 ml hideg narancslé • 125 g megtisztított friss eper • 1/4 kiskanál reszelt narancshéj

• 1-2 evőkanál zabpehely • 1 nagy evőkanál gyümölcsjoghurt

 1. Tegye be az edénybe az összes alapanyagot, és tegye rá a fedelet. 

 2. A turmixgépet a vákuumos fedéllel állítsa össze. 

 3. Nyomja meg a VACUUM gombot. 

 Azonnal szolgálja fel.

BANÁNFAGYLALT

• 2 meghámozott banán, negyedekbe vágva, és legalább 8 órára lefagyasztva

• 200 g joghurt • 1 evőkanál kristálycukor

 1. Tegye be az edénybe az összes alapanyagot, és tegye rá a fedelet.

 2. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3. Válassza az AUTO üzemmódot és a fagyasztott desszert készítésére szolgáló programot. 

 4.  Nyomja meg a START/STOP gombot. Szükség esetén használja a lenyomót az 
alapanyagok megfelelő feldolgozása érdekében. 

 5. Tegye a kész fagylaltot légmentes edénybe, és hagyja kb. 4 órát fagyni. Receptek

RECEPTEK

RECEPTEK
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SÁRGARÉPA DIP FETASAJTTAL

• 500 g főtt sárgarépa, kb. 2 cm-es darabokra vágva • 2 evőkanál extraszűz olívaolaj

• 140 g joghurt • 1 gerezd fokhagyma, félbe vágva • 1 evőkanál frissen felvágott korianderlevél

• 1 kiskanál őrölt kömény • 1/2 teáskanál őrölt gyömbér • Egy csipet őrölt csilipaprika vagy

cayenne-bors • Só és frissen őrölt bors az ízesítéshez • 50 g fetasajt kockákra vágva

 1. Az edénybe tegye be az összes alapanyagot.

 2. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3. Válassza az AUTO üzemmódot és a püré készítésére szolgáló programot.

 4. Szükség esetén használja a PULSE gombot is az alaposabb feldolgozás érdekében.

 5. A kész dipet tegye át légmentes edénybe, és hűtse le, mielőtt felszolgálja.

BURGONYALEVES

• 500 ml tej • 340 g főtt burgonya, 2 részre osztva • 80 g reszelt sajt, 2 részre osztva

• 20 g hagyma • ½ teáskanál szárított kapor • ½ teáskanál só • 28 g szalonna

 1.  Az edénybe tegye be a tejet, a burgonya egyik részét, a reszelt sajt felét, a hagymát, 
a kaprot és a sót, és tegye rá a fedelet.

 2. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3. Válassza az AUTO üzemmódot és a leves készítésére szolgáló programot. 

 4. Nyomja meg a START/STOP gombot. 

 5.  A program befejezése után válassza a MANUAL üzemmódot, és állítsa be az 1. 
sebességet. 

 6.  Nyomja meg a START/STOP gombot, távolítsa el a mérőedényt, és a töltőnyíláson 
keresztül tegye be a burgonya másik részét, a sajtot és a szalonnát. 

 7. Ezután a PULSE funkció segítségével dolgozza fel kb. 10 másodpercig.

PALACSINTATÉSZTA

• 0,5 l tej • 20 evőkanál simaliszt • 2 tojás • 1 teáskanál cukor • Egy csipet só

 1. Az edénybe tegye be a tejet, a lisztet, a tojást, a cukrot és a sót.

 2. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3. Válassza a MANUAL üzemmódot, és állítsa be a 5. sebességet. 

 4. Nyomja meg a START/STOP gombot. 

 5. Készítés közben növelheti a feldolgozási sebességet a 7-8. fokozatig.

PESTO

• 1 marék bazsalikom levél • 2 gerezd fokhagyma • 2 evőkanál citromlé

• 100 g pinea fenyőmag • 125 ml olívaolaj • 60 g reszelt parmezán sajt

 1. Tegye be az edénybe az összes alapanyagot, és tegye rá a fedelet.

 2. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3. Válassza az AUTO üzemmódot és a püré készítésére szolgáló programot. 

 4.  Nyomja meg a START/STOP gombot. Szükség esetén használja a lenyomót az 
alapanyagok megfelelő feldolgozása érdekében. 

MAJONÉZ

• 4 tojássárga • 2 teáskanál mustár • 2 evőkanál ecet • 1 csésze növényi olaj

• Só és bors az ízesítéshez

 1.  Az edénybe tegye be az összes tojássárgáját, a mustárt, az ecetet, a sót és a borsot, és 
tegye rá a fedelet.

 2.  A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 3.  Az alapanyagokat dolgozza fel a PULSE gomb segítségével 10 – 15 másodpercig, amíg 
a keverék sima és levegős nem lesz.

 4. Állítsa be a 9. feldolgozási sebességet, és nyomja meg a START/STOP gombot. 

 5.  Vegye ki a mérőedényt, és a töltőnyíláson keresztül lassan és óvatosan adja hozzá 
a növényi olajat, miközben a turmixgép megy. Addig turmixolja, amíg a keverék be nem 
sűrűsödik. A teljes folyamat kb. 2 percet vesz igénybe.

Változatok majonézre:

Fokhagymás: adjon hozzá 4 gerezd meghámozott fokhagymát a tojássárgájához.

Fűszeres: adjon hozzá 1 csésze fűszerkeveréket (bazsalikom, metélőhagyma, petrezselyem, 
kakukkfű stb.) a már kész majonézhez.

HUMMUSZ

• 400 g konzerv csicseriborsó • Egy egész citrom leve • 2 gerezd fokhagyma

• 2 evőkanál tahini • 1 - 2 evőkanál meleg víz • 1 kiskanál őrölt kömény

• Só és bors az ízesítéshez • Olívaolaj, díszítésül • Édes paprika, díszítésül

 1. A csicseriborsót szűrje le, és hagyja lecsöpögni. 

 2.  Az edénybe tegye be a csicseriborsót, a citromlét, a fokhagymát, a tahinit, a meleg vizet, 
a köményt, a sót és a borsot.

 3. A turmixgépet a normál fedéllel állítsa össze.

 4. Válassza az AUTO üzemmódot és a püré készítésére szolgáló programot.

 5. Szükség esetén használja a PULSE gombot is az alaposabb feldolgozás érdekében.

 6.  A kész hummuszt tegye át légmentes edénybe, csöpögtesse meg olivaolajjal, és szórja 
meg paprikaporral.
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MEGJEGYZÉS
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a  használt elektromos és elektronikus 
berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz 
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. 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 természeti 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. Az ilyen típusú hulladék 
nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre 
vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

A termék összhangban van az EU irányelvek követelményeivel.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a 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., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


