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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, a készülék használata során óvatosan 
járjon el, és tartsa be a következő utasításokat.

• Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb 
gyerekek használhatják, és olyan csökkent 
fi zikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek, akik felügyelet alatt vannak, 
vagy megismertették velük a berendezés 
biztonságos használati módját és tisztában 
vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
A tisztítást és karbantartást nem végezhetik 
gyermekek felügyelet nélkül.

• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. 

• Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos 
használni.

• Helytelen használat esetén baleset kockázata 
áll fönn. Legyen nagyon óvatos a turmixgéppel, 
különösen a késegységgel, mivel a kések 
rendkívül élesek. A kések nem megfelelő 
kezelése sérülést okozhat.

• Az élelmiszerekkel érintkező alkatrészeket 
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mossa el kevés mosogatószerrel kevert meleg 
vízben. Öblítse le és törölje szárazra őket.

• A turmixgépet mindig először kapcsolja ki. 
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 elektromos hálózatból, és hogy a motor és 
a kések teljesen megálltak.

• A fedél eltávolítása előtt a készüléket mindig 
kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és 
várja meg, míg a kések teljesen megállnak. Ne 
érjen a mozgó alkatrészekhez.

• Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. 
A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol 
kell tartani.

• Ezt a készüléket csak olyan csökkent mentális és 
fi zikai képességű személyek használhatják, akik 
felügyelet alatt vannak vagy megismertették 
velük a készülék biztonságos használati módját 
és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• A készülék első használata előtt távolítson el 
és környezetkímélő módon semmisítsen meg 
minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. 
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Ellenőrizze, nem sérült-e a készülék. 
Semmiképpen ne használjon sérült készüléket, 
sérült kábelt stb.

• A készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa 
el valamennyi utasítást, és az útmutatót tegye 
biztonságos helyre esetleges későbbi szükség 
esetére.

• A hálózati vezeték csomagolóanyaga 
kisgyermekek fulladását okozhatja, ezért 
azt biztonságos módon kell tárolni és 
megsemmisíteni.

• 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 konyhapult vagy az 
asztal peremén. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a felület egyenes, tiszta, és nem fröccsent rá víz 
vagy egyéb folyadék.

• A készüléket ne tegye gáz- vagy 
villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy olyan 
helyre, ahol forró sütővel érintkezhet.

• A készüléket ne használja fém alátéten, pl. 
a mosogató csepegtetőtálcáján.
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• A készülék áramforráshoz csatlakoztatása és 
bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy teljesen és 
jól van összeállítva. Kérjük, tartsa be az ebben 
az útmutatóban található utasításokat.

• Győződjön meg róla, hogy a készüléket 
sima, tiszta és száraz stabil felületre helyezte, 
amely hőálló. 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.

• Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a hálózati 
vezeték, a készülék vagy valamelyik tartozéka 
sérült.

• A készüléket nagy adagoknál ne használja 
tovább 1 percnél. Minden használat után 
hagyja a motort 2 percig pihenni. A töltés során 
mindig tartsa be a maximum jelzést.

• Ne turmixoljon szénsavas italokat, mert 
kifuthatnak.

• Ha az élelmiszer megakad a késegységen, 
kapcsolja ki a turmixgépet a főkapcsolóval, és 
várja meg, míg a késegység teljesen megáll. 
Ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, 
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és egy fakanál vagy spatula segítségével 
távolítsa el az élelmiszert a késegységről. 
Semmi esetre se használja az ujjait, mert 
a kések nagyon élesek.

• 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. Ne érjen a mozgó 
alkatrészekhez.

• Működés közben ne vegye le az edényt 
a készülék testéről.

• A turmixgépet kizárólag ételek és/vagy 
italok készítésére használja. Ne indítsa be 
a turmixgépet, ha az edény vagy a bögre üres.

• A turmixgépet ne használja forró vagy 
forrásban lévő folyadékokkal. Hűtse ki őket, 
mielőtt a turmixgépbe önti.

• Se a turmixedényt, se a bögrét ne tegye ki 
szélsőséges hőmérsékletnek, pl. azzal, hogy 
a hideg edényt forró vízbe teszi vagy fordítva.

• A készülék semelyik részét ne tegye gáz-, 
villany- vagy mikrohullámú sütőbe, se forró 
gáz- vagy villany főzőfelületre.
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• 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.

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

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN 
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
• A használatba vétel előtt a tápkábelt teljesen 

tekerje szét.
• 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 csatlakozót soha 
ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. 

• Ez a készülék csak háztartási használatra 
készült. A készülék nem kereskedelmi 
használatra készült. Ne használja a készüléket 
mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja 
szabad téren, ne használja más célra, mint 
amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés 
következhet be.
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• A mindennapos tisztítás kivételével minden 
karbantartást a 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. 

EZ A JEL AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK 
KETTŐS SZIGETELÉSSEL RENDELKEZIK 
A VESZÉLYES HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 
ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 
HOZZÁFÉRHETŐ RÉSZEK KÖZÖTT. 
JAVÍTÁS ESETÉN CSAKIS AZONOS 
PÓTALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON.
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ISMERKEDJEN MEG A TB 7020 ASZTALI TURMIXGÉPPEL

A TURMIXGÉP LEÍRÁSA

10

9

1
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8

1. Mérőke
2. Az edény fedele praktikus öntvénnyel, amely megkönnyíti a fedél kinyitását.
3. 1,5 l-es turmixedény, BPA-mentes
4. Kezelőpanel
5. A turmixgép alapzata
6. Csúszásmentes lábak
7. Tápkábel tárolóhely
8. Késegység
9. 500 ml-es duplafalú bögre ivókupakkal
10. 700 ml-es bögre tárolókupakkal
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A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
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1. Kontroll-lámpa
2. Be-/kikapcsolás gomb
3. Kijelző
4. MODE gomb – az üzemmód kiválasztása
5. + gomb
6. – gomb
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A TB 7020 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok 
sértetlen állapotban vannak-e. Semmiképpen 
ne használjon sérült készüléket, sérült 
tartozékot, sérült tápkábelt vagy sérült 
csatlakozódugót.

A motoregységet törölje meg meleg vízben 
enyhén megnedvesített puha szivaccsal.
Az első használat előtt mossa el 
a turmixedényt, a fedelet, a mérőkét, 
a bögréket és a kupakokat meleg vízben egy 
kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és 
törölje szárazra őket.

FIGYELEM!
Legyen különösen 
óvatos a késegység 
kezelésekor. 
A pengék 
nagyon élesek. 
A késegységet 
biztonságos helyen, 
gyermekektől távol 
tárolja. 

FIGYELEM!
A súlyos sérülések 
és amputáció 
elkerülése 
érdekében SOHA 
ne tegye az ujját 
vagy a kezét a 
turmixedénybe, ha 
működésben van.

MEGJEGYZÉS
A turmixedényt, a fedelet, a 
mérőkét, a bögréket és a kupakokat 
a mosogatógép felső kosarában is 
elmoshatja.

A TURMIXGÉP ÉS A TURMIXEDÉNY 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Helyezze a turmixgép alapzatát egy 

stabil, szilárd és tiszta felületre.
2. Az edény aljára csavarja rá a késegységet. 

Alaposan húzza meg, hogy a folyadék ne 
tudjon kifolyni az edényből.

3. A turmixedénybe tegye bele 
a feldolgozni kívánt alapanyagokat. 
Mindig tartsa be a maximum jelzést.

4. Helyezze fel a fedelet. A fedél úgy van 
kialakítva, hogy követi az edény felső 
peremének alakját. A fedélen levő 
öntvénynek a fogantyú felett kell lennie.

5. Helyezze be a mérőkét a fedélbe, és 
az óramutató járásának irányába való 
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elforgatással rögzítse a fedélben.
6. A turmixedényt tegye rá a turmixgép 

alapzatára úgy, hogy a fogantyú jobbra 
nézzen. A turmixgép most használatra 
kész.

A TURMIXGÉP ÉS A BÖGRE 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Helyezze a turmixgép alapzatát egy 

stabil, szilárd és tiszta felületre.
2. A bögrébe tegye bele a feldolgozni 

kívánt alapanyagokat. Vegye fi gyelembe 
a bögrén levő maximum jelzést.

3. A bögrére csavarja rá a késegységet. 
Alaposan húzza meg, hogy a folyadék ne 
tudjon kifolyni a bögréből.

4. Fordítsa a bögrét fejjel lefelé, és tegye 
rá a turmixgép alapzatára. A turmixgép 
most használatra kész.

MEGJEGYZÉS
Szétszereléskor ugyanígy járjon el 
visszafelé.

MEGJEGYZÉS
A turmixgép alapzatában érzékelők 
vannak, amelyek automatikusan 
felismerik, hogy a turmixgépre a 
turmixedényt vagy a bögrét tették 
fel. A felhelyezett tartozéktól függően 
a kijelzőn vagy az edény , vagy a 
bögre  jele gyullad ki.

HASZNÁLAT
ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK
A Catler TB 7020 turmixgép öt előre 
beállított programmal van ellátva. Minden 
programban előre meghatározott a készítési 
idő és a sebesség.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba.

2. Megszólal egy hangjelzés, a kontroll-
lámpa kigyullad, és a kijelzőn kigyullad az 
alapértelmezett „vegetable” program.

3. A +/- gombokkal válasszon ki egy előre 
beállított programot. A program minden 
gombnyomásra változik a következő 
sorrendben: vegetable – smoothy – sauce 
- masher – auto clean.

4. Nyomja meg a főkapcsolót, és 
a turmixgép beindul. A turmixolás 
időtartama gyárilag be van állítva és 
nem lehet megváltoztatni – ld. az alábbi 
táblázatot.

5. Amint a program a végére ér, a turmixgép 
automatikusan kikapcsol.

FIGYELEM!
A turmixgép 
bekapcsolása előtt 
bizonyosodjon 
meg róla, hogy a 
fedél megfelelően 
rögzítve van 
az edényen. A 
bekapcsolás után 
az élelmiszer 
kifröccsenhet. 

KÉZI ÜZEMMÓD
1. Amikor a kijelzőn megjelenik az 

alapbeállítás, nyomja meg kétszer 
a MODE gombot, mire az üzemmód 
ikon „manual” opcióra vált, és kigyullad 
a készítési időtartam ikonja.
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2. A +/- gombokkal állítsa be a kívánt 
készítési időtartamot, és jóváhagyásként 
nyomja meg a MODE gombot.

3. Kigyullad a sebesség ikonja, és a +/- 
gombokkal állíthatja be a kívánt 
sebességet. A sebességet 1 és 9 között 
állíthatja be, ahol az 1 a legalacsonyabb, 
a 9 a legmagasabb sebesség.

4. Nyomja meg a főkapcsolót, és 
a turmixgép beindul.

5. Amint a program a végére ér, a turmixgép 
automatikusan kikapcsol.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Az üzemmód 
ikonja

Beállított időtartam / maximális 
sebesség
(turmixedény)

Beállított időtartam / 
maximális sebesség
(bögre)

Vegetable 120 s / 9 60 s / 5

Smoothy 60 s / 9 60 s / 5

Sauce 60 s / 9 60 s / 5

Masher 70 s / 9 60 s / 5

Auto Clean 60 s / 9 60 s / 5

Manual 5 – 180 s / 9 5 – 60 s / 5

MEGJEGYZÉS
Miután a turmixedényt / bögrét levette 
az alapzatról, a kijelző automatikusan 
kialszik. Ismét kigyullad, ha visszateszi 
a turmixedényt / bögrét.

A BÖGRÉK ÉS A KUPAKOK HASZNÁLATA
A Catler TB 7020 turmixgépet két bögrével 
és két praktikus kupakkal forgalmazzuk. 
A kupakok és a bögrék kombinálhatók. Így 
otthon kényelmesen elkészítheti a fi nom 
smoothie-t vagy más kedvenc italát, és 
magával viheti például edzésre vagy 
a munkába, ahol elfogyaszthatja. A kupakok 
tömítése és a bögre szájának szerkezete 
garantálja, hogy itala hosszú ideig friss 
marad.

A duplafalú bögre különösen alkalmas hideg 
smoothie-k és tejes turmixok készítésére 
a forró nyári napokon, mivel italát tovább 
képes hidegen tartani.
Az ivókupakot úgy tervezték, hogy 
kényelmesen fogyaszthassa kedvenc 
smoothie-ját vagy tejes turmixát.
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ALAPANYAGOK HOZZÁADÁSA
Alapanyagok hozzáadása csak a turmixedény 
használata esetén lehetséges.
Ha turmixolás közben szeretne 
alapanyagokat hozzáadni, óvatosan kiveheti 
a mérőkét és a fedélen levő nyíláson 
keresztül hozzáadhatja az alapanyagokat. 
Mindazonáltal javasoljuk, hogy a mérőke 
kivétele előtt kapcsolja ki teljesen 
a turmixgépet, nehogy az edény tartalma 
kifröccsenjen.

MEGJEGYZÉS
Ha az élelmiszer megakad a 
késegységen, kapcsolja ki a 
turmixgépet a főkapcsolóval és várja 
meg, míg a késegység teljesen megáll. 
Ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból, és egy fakanál vagy spatula 
segítségével távolítsa el az élelmiszert. 
Semmi esetre se használja az ujjait 
vagy a kezét, mert a kések nagyon 
élesek.

FIGYELEM!
Soha ne turmixoljon 
forrásban lévő vagy 
forró élelmiszert. 
Vákuum alakulhat 
ki az edényben, és 
a fedél eltávolítása 
után a tartalma 
kifröccsenhet. 

FIGYELEM!
Ez égési sérülést 
okozhat. Az 
élelmiszereket 
mindig hagyja kb. 
45 °C-ra kihűlni. 
Soha ne kapcsolja 
be a turmixgépet, 
ha nincs feltéve a 
fedél és a mérőke. 

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A turmixgép 3 perc tétlenség után 
automatikusan kikapcsol. Nyomja meg 
a főkapcsolót a turmixgép bekapcsolásához.

HŐBIZTOSÍTÉK
A turmixgép hőbiztosítékkal rendelkezik, 
ami védi a motort a meghibásodástól. Ha túl 
nagy terhelésnek teszi ki a turmixgépet, pl. 
hosszabb ideg nagy mennyiségű élelmiszert 
dolgoz fel, aktiválódik az automatikus 
hőbiztosíték, amely leállítja a gépet. Ilyenkor 
kapcsolja ki a turmixgépet a főkapcsolóval 
és húzza ki a tápkábelt a hálózatból. Hagyja 
a turmixgépet legalább 15 percig hűlni. 
Ezután a csatlakozót dugja ismét a fali 
aljzatba és kapcsolja be a turmixgépet. Ha 
a turmixgép nem megfelelően működik, ne 
használja, hanem forduljon a Catler márka 
szakszervizéhez.

KÉSZÍTÉSI TIPPEK ÉS TECHNIKÁK
Az élelmiszert egyforma (kb. 2,5 cm) 
nagyságú darabokra vágja fel. Ezzel 
felgyorsíthatja a készítés folyamatát.
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Először öntse be a folyadékot, és azután 
tegye be a szilárd alapanyagokat.
Mindig tartsa be a maximum jelzést úgy 
a turmixedény, mint a bögrék használata 
esetében.
Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert 
kell feldolgoznia, mindig ossza el kisebb 
adagokra.
A turmixgépben SOHA ne turmixolja 
a következő élelmiszereket: csontok, nagy 
darab fagyasztott élelmiszerek, sűrű és 
kemény élelmiszerek, magok stb. Ellenkező 
esetben a turmixgép visszafordíthatatlan kárt 
szenvedhet.

FIGYELEM!
Kérjük, tartsa be az 
ebben a használati 
útmutatóban 
található 
utasításokat. 
Ellenkező esetben 
a turmixgép 
meghibásodhat, 
anyagi kárt vagy 
személyi sérülést 
okozhat.

FIGYELEM!
Ne dolgozzon fel 
száraz élelmiszert 
folyadék nélkül. 
Ez a turmixgép 
nem való kizárólag 
száraz élelmiszerek 
feldolgozására.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A készülék tisztítása előtt először mindig 
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, míg a készülék 
teljesen kihűl.
Fontos a turmixgépet minden használat 
után közvetlenül megtisztítani, ezzel 
megakadályozza, hogy az ételmaradék 
rászáradjon az edényre, a késegységre, 
a fedélre és a mérőkére. A rendszeres 
karbantartás meghosszabbítja a turmixgép 
élettartamát.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, 
A TÁPKÁBELÉT 
ÉS A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ 
VÍZ ALATT, ÉS 
NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

A TURMIXGÉP SZÉTSZEDÉSE
1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali 

aljzatból, és várja meg, míg a késegység 
teljesen megáll.

2. A turmixedényt / bögrét óvatosan vegye 
le a turmixgép alapzatáról.

3. A turmixedény fedelének 
eltávolításához fogja meg a fogantyút, 
és a hüvelykujjával nyomja meg alulról 
a fedélen levő öntvényt. A fedél kilazul, és 
könnyű eltávolítani az edényről.

4. Fordítsa a bögrét a késegységgel felfelé, 
és óvatosan csavarja le a késegységet.

FIGYELEM!
Az edény kezelése 
közben mindig 
legyen óvatos, ha 
forró élelmiszer van 
benne. Óvatosan 
távolítsa el a 
fedelet, mert a forró 
gőz kiszökhet a 
nyitás során. Ez 
égési sérülést 
okozhat.

A FEDÉL, A MÉRŐKE, A BÖGRÉK ÉS 
A KUPAKOK TISZTÍTÁSA
A tartozékokat használat után öblítse 
le meleg folyóvízzel, hogy eltávolítsa 
a szennyeződéseket.
Az alaposabb tisztítás érdekében mossa 
el meleg vízben egy kevés konyhai 
mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra 
őket.

A TURMIXEDÉNY TISZTÍTÁSA
A turmixedényt használat után öblítse 
le meleg folyóvízzel, hogy eltávolítsa 
a szennyeződéseket.
A turmixedénybe öntsön kb. 500 ml meleg 
vizet egy kevés konyhai mosogatószerrel. 
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Tegye fel a fedelet és a mérőkét, majd illessze 
rá az alapzatra.
Válassza az Auto Clean opciót, és indítsa el 
a főkapcsolóval. Várja meg, míg a turmixgép 
befejezi a programot.
Ezután öblítse le tiszta vízzel és törölje 
szárazra.
A turmixedénnyel óvatosan bánjon. Ne tegye 
ki az edényt szélsőséges hőmérsékleteknek, 
nyomásnak stb.

A BÖGRE TISZTÍTÁSA
A bögrét használat után öblítse le meleg 
folyóvízzel. Azután töltse meg a bögrét 
meleg vízzel kb. a feléig. Csavarja fel 
a késegységet és tegye rá a turmixgép 
alapzatára. Ne használjon semmiféle 
mosogatószert.
Válassza az Auto Clean opciót, és indítsa el 
a főkapcsolóval. Várja meg, míg a turmixgép 
befejezi a programot.
Óvatosan csavarja le és öblítse le tiszta meleg 
vízzel a késegységet. Törölje szárazra.

MEGJEGYZÉS
A turmixedényt és a fedelét, 
a bögréket és a kupakokat a 
mosogatógép felső kosarában is 
elmoshatja.

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz ne használjon éles 
eszközöket, vegyszert, oldószert, 
benzint vagy egyéb hasonló anyagot. 
Semmiképpen ne tisztítsa az asztali 
turmixgépet gőzkészülékkel.

TÁROLÁS
Tárolás előtt győződjön meg róla, 
hogy minden alkatrész tiszta és száraz. 
A turmixgépet vízszintes helyzetben, 

száraz, jól szellőző helyen tárolja. 
A turmixgépre ne tegyen semmilyen tárgyat. 
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy 
a késegységhez gyermekek nem férnek 
hozzá.
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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 fi gyelmeztetés 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


