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SL Ročni 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 le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, 
kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– kmetije;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■ Ta naprava je zasnovana za mešanje, gnetenje in stepanje živil. Ne uporabljajte je 
v druge namene, kot je bilo predvideno. 

Opozorilo: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb. 

■ Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem. 
■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 

z napetostjo v vtičnici. 
■ 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.

■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi pripomočki. 
■ Pred prvo uporabo naprave, vse njene odstranljive pripomočke temeljito operite 

s  toplo vodo in detergentom za pomivanje posode, nato pa vse dele temeljito 
obrišite s fino krpo.

■ Preden napravo vklopite, se vedno prepričajte, da so odstranljivi pripomočki 
pravilno pritrjeni na motorno enoto. Nikoli ne združujte različnih vrst pripomočkov.

■ Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. 
■ Odprtin za zračenje ne prekrivajte.
■ Naprave ne zaženite brez obremenitve. Nepravilna uporaba naprave lahko 

negativno vpliva na dolžino njene življenjske dobe.
■ Napravo vklopite le, ko ste balonasto metlico, metlici ali kavlja za gnetenje potopili 

v sestavine v posodi. Da bi preprečili uhajanje sestavin iz posode, med delovanjem 
vse pripomočke popolnoma potopite v sestavine. 
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■ Ne dotikajte se vrtečih se delov naprave. Med delovanjem naprave vanjo ne segajte 
z rokami, vilicami ali katerimi koli drugimi pripomočki, in poskrbite, da bodo vaši 
lasje, obleke, itd. zadosti oddaljeni od vrtečih se delov naprave. Če med delovanjem 
v napravo pade vilica ali kakšen drug del pribora, napravo takoj izklopite.

■ Med obdelovanjem vročih živil in tekočin, bodite še posebej previdni. Vroča para 
ali škropljenje vročih živil lahko povzroči opekline. Iz varnostnih razlogov, pred 
mešanjem pustite vroče tekočine in živila, da se ohladijo. Vročih živil ali tekočin 
nikoli ne mešajte v posodi, ki stoji na prižganem štedilniku. 

■ Če ste pravkar obdelovali vroča živila, lahko po uporabi odstranljivi pripomočki 
ostanejo vroči.

■ Če se sestavine primejo na vrteče se pripomočke ali na notranje stene posode, 
napravo izklopite in napajalni kabel izključite iz vtičnice. Prepričajte se, da so se vsi 
vrteči se deli popolnoma zaustavili in nato odstranite vse dele. Z uporabo plastične 
lopatice, očistite pripomočke in stene posode. Nato napravo sestavite, jo vključite 
v vtičnico in nadaljujte z mešanjem.

■ Naprave nikoli ne pustite neprekinjeno delovati dlje, kot 10 minut. Preden jo 
ponovno vklopite ji pustite, da se ohladi.

■ Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, 
prav tako pa tudi pred menjanjem pripomočkov, sestavljanjem, razstavljanjem, 
čiščenjem ali premikanjem, jo vedno izklopite in izključite napajalni kabel iz 
vtičnice. Pred razstavljanjem ali menjanjem vrtečih se pripomočkov naprave, se 
prepričajte, da so se vsi vrteči se deli ustavili.

■ Napravo redno čistite. Napravo čistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in 
vzdrževanje«. Motorne enote in napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v  vodo, 
niti ju ne izpirajte pod tekočo vodo. Odstranljivi pripomočki so namenjeni za 
kratkoročen stik z hrano (vključno z pijačami), to je največ 4 ure. Za preprečenje 
poškodovanja površine pripomočkov, jih ne postite potopljenih v tekoči, na primer 
vodi, za dlje časa.

■ 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. 

■ Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni 
kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 

■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali 
druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. 
Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
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■ 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.



 08/2019- 5 - Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

SHM 5206WH

4

5

2
1

3

6

8

9

10

7

11

A



 08/2019- 6 - Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

B C



- 7 -  08/2019 Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

SL Ročni 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  Gumb »Turbo pulse« 
 Za najvišjo nastavitev hitrosti
A2 Stikalo za vklop in nastavljanje 

hitrosti
A3 Gumb za sprostitev odstranljivih 

pripomočkov
A4 Motorna enota
A5 Odprtine za zračenje

A6 Luknje za pritrditev odstranljivih 
pripomočkov

A7 Ročaj
A8 Metlici
A9 Kavlja za gnetenje
A10 Balonasta metlica
A11 Posoda za shranjevanje odstranljivih 

pripomočkov

PRED PRVO UPORABO
1. Z  naprave in pripomočkov odstranite vso embalažo, vključno s  promocijskimi 

oznakami in nalepkami.
2. Z eno roko držite posodo za shranjevanje odstranljivih pripomočkov A11 in z drugo, 

motorno enoto A4 primite za ročaj A7 in jo odstranite s  posode A11. Odstranljive 
pripomočke vzemite iz posode A11. 

3. Posodo za shranjevanje A11 in odstranljive pripomočke A8, A9, in A10, ki so namenjeni 
prihajanju v  stik z  hrano, operite z  uporabo tople vode in nevtralnega kuhinjskega 
detergenta. Nato sperite s čisto vodo in pustite, da se naravno posuši ali pa napravo 
s krpo obrišite. Noben del te naprave ni zasnovan za pranje v pomivalnem stroju.

Pozor:
Motorne enote A4 in napajalnega kabla ne izpirajte ali 
potapljajte v vodo.

NAMENJENA UPORABA PRIPOMOČKOV

Vrsta pripomočka Namen uporabe

Metlici A8 Mešanje in stepanje
– testa, pire krompirja, smetane, pene iz jajčnih beljakov, 

kreme itd.

Kavlja za gnetenje A9 Gnetenje
– testa za kruh, svežega testa za testenine, pico ali 

piškote, listnatega testa itd.

Balonasta metlica A10 Stepanje
– stepene smetane, pene iz jajčnih beljakov, penastih 

krem itd. Ne uporabljajte je za mešanje ali gnetenje 
testa.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE
■ Pred sestavljanjem in razstavljanjem naprave, preverite, da ja stikalo A2 v položaju 0 

(izklop) in da je motorna enota A4 izključena iz vtičnice, ter da so se vsi vrteči se deli 
ustavili.

■ Izberite pripomoček A8, A9 ali A10, ki ga želite uporabljati in ga pritrdite v luknjo A6 
pod motorno enoto A4 (glejte sliko B). Ko pripomočke vstavljajte v luknje A6, sledite 
pravilnem postopku. Sicer, lahko pripomočki med delovanjem naprave odpadejo. 
Metlico ali kavelj z  obročem vstavite v  levo luknjo, ter jo potisnite proti motorni 
enoti A4, da jo pritrdite. Na enak način v desno luknjo vstavite še drug pripomoček. 
Balonasto metlico A10 vstavite samo v desno luknjo. 

Pozor:
Nikoli ne združujte različnih vrst pripomočkov.

■ Če želite odstraniti pripomočke, napravo postavite vertikalno na ravno površino. 
Pritisnite gumb A3. To bo sprostilo pripomočke iz lukenj na motorni enoti A4, katere 
boste lahko potem enostavno odstranili. Pripomočkov ne odstranjujte z uporabo sile. 

Pozor:
Gumb A3 lahko pritisnete samo takrat, ko je stikalo A2 
v položaju 0 (izklop).

UPORABA NAPRAVE 
1. Živila in tekočine, ki jih želite obdelati, postavite v dovolj veliko posodo. 
2. Napravo sestavite skladno z navodili v poglavju »Sestavljanje in razstavljanje naprave«. 

Napajalni kabel popolnoma odvijte in napravo priključite v vtičnico.
3. Pripomočke potopite v posodo s sestavinami in nato vklopite napravo, tako, da stikala 

A2 premaknete na želeno nastavitev hitrosti v razponu od 1 do 5. Ob začetku dodajanja 
sestavin najprej nastavite nižjo hitrost in jo po potrebi prilagodite. Za gnetenje testa, 
uporabite hitrost 1. Da bi preprečili uhajanje sestavin iz posode, med delovanjem vse 
pripomočke popolnoma potopite v posodo. 

Pozor:
Najdaljša neprekinjena uporaba naprave je 10 minut. Pred 
ponovno uporabo, pustite, da se hladi vsaj 15 minut. Ko gnetete 
težkega, gostega testa, naj naprava ne deluje dlje kot 5 minut.

4. Držite gumb A1, da naprava obratuje pri najvišji hitrosti. Da se naprave nebi pregrela, 
gumba ne držite dlje kot 30 sekund.

5. Po končani uporabi naprave, stikalo A2 premaknite v  položaj 0 (izklop) in odklopite 
napajalni kabel iz vtičnice. Prepričajte se, da so se vse vrteči se deli popolnoma 
zaustavili. Napravo postavite vertikalno na ravno površino. Nato vse uporabljene dele 
očistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

HITRI VODIČ ZA OBDELAVO SESTAVIN
Metlici A8

Vrsta sestavin 
ali obrokov

Količina Čas obdelave Priporočena hitrost 
delovanja

Kreme približno 600 g približno 5 minut Nivo 4

Pire krompir največ 750 g največ 3,5 minut Nivo 3–4

Stepena smetana največ 500 g največ 5 minut Nivo 5

Jajčni beljaki Največ 
5 jajčnih 
beljakov

približno 3 minute Nivo 5

Testo približno 600 g približno 5 minute Nivo 3–4

Kavlja za gnetenje A9

Vrsta sestavin 
ali obrokov

Količina Čas obdelave Nastavitev števila 
vrtljajev

Testo za kruh največ 500 g 
moke

2 × 5 minut Nivo 1

Sveže testo za 
testenine

največ 300 g 
moke

5 minut Nivo 1

Balonasta metlica A10

Vrsta sestavin ali 
obrokov

Količina Čas obdelave Priporočena hitrost 
delovanja

Stepena smetana največ 500 g največ 5 minut Nivo 5

Jajčni beljaki Največ 5 jajčnih 
beljakov

približno 3 minute Nivo 5

Stepena pena približno 600 g približno 1 minuto Nivo 1

Opomba:
Zgoraj navedeni časi za obdelavo živil so le napotilo.
Ko stepate jajčne beljake, morajo biti posoda in deli popolnoma čisti in 
suhi. Celo majhna količina maščobe lahko povzroči, da se beljaki ne bodo 
stepli do želene trdote.
Pred stepanjem, naj bo smetana za stepanje ohlajena na 6 °C.
Pred obdelavo, naj sestavine za izdelavo različnih test počivajo na sobni 
temperaturi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■ Pred čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izklopljena, izključena iz vtičnice in 

da so se vsi vrteči se deli ustavili.
■ Odstranjene dele temeljito operite v  vroči vodi, ki ste ji dodali nevtralen kuhinjski 

detergent. Nato te dele izperite s  čisto vodo in jih temeljito osušite z  fino krpo. 
Odstranljivi pripomočki so namenjeni za kratkoročen stik z hrano (vključno z pijačami), 
to je največ 4 ure. Za preprečenje poškodovanja površine pripomočkov, jih ne postite 
potopljenih v tekoči, na primer vodi, za dalj časa.

■ V primeru, da je posoda za shranjevanje odstranljivih pripomočkov A11 umazana, jo 
operite v topli vodi, ki ste ji dodali nevtralen kuhinjski detergent. Nato jo izperite s čisto 
vodo in temeljito osušite z fino krpo.

■ Za čiščenje zunanje površine motorne enote A4 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 obrišite s suho krpo. 
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■ Noben del te naprave ni zasnovan za pranje v pomivalnem stroju. Motorne enote A4 ali 
napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali v drugo tekočino. 

■ Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev z  abrazivnimi delci itd. 
V nasprotnem primeru lahko poškodujete površinsko plast naprave. 

SKLADIŠČENJE
■ Ko naprave ne uporabljajte, hranite odstranljive dele v  posodi za shranjevanje A11. 

Metlici A8 hranite v  posodi za shranjevanje odstranljivih pripomočkov A11, obrnjene 
tako, da sta konca obrnjena navzven, to velja tudi za shranjevanje kavljev za gnetenje A9. 

■ Nagnite motorno enoto A4, tako, da sprednji del motorne enote zdrsne pod sprednji 
del posode za shranjevanje A11 in nato potisnite zadnji del motorne enote A4 proti 
posodi za shranjevanje A11, da se oba dela pritrdita (glejte sliko C). Ko motorno enoto 
A4 dvigate za ročaj A7, mora posoda za shranjevanje A11 ostati pritrjena na motorno 
enoto A4. Napravo hranite v čistem in suhem prostoru, izven dosega otrok. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ................................................................................................... 220−240 V 
Nazivna frekvenca ..........................................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ......................................................................................................................... 500 W 
Razred zaščite pred električnim udarom  ............................................................................................. II
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.

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.


