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Termék részeinek leírása: 

 

HU Használati útmutató 
Biztonság 

• A biztonsági utasítások figyelmen kívül 
hagyásával a gyártó   nem tehető felelőssé a 
kárért.  

• Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak 
szervizügynökének vagy hasonlóan képzett 
személyeknek kell kicserélniük a veszély 
elkerülése érdekében. 

• Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór 
meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a 
kábel nem gabalyodhat össze.  

• A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül az 
eszközt, amíg az csatlakozik az elektromos 
áramhoz.  

• Ezt a készüléket csak háztartási célokra szabad 
használni, és csak arra a célra, amelyre készült. 

• Ezt a készüléket   8 évesnél fiatalabb gyermekek 
nem használhatják. Ezt a   készüléket  8 éves 
vagy  annál idősebb gyermekek, valamint  
csökkent fizikai,  érzékszervi vagy szellemi  
képességekkel  vagy tapasztalat és ismeretek 
hiányával rendelkező  személyek használhatják, 
ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék 
biztonságos használatára vonatkozóan, és 
megértették az ezzel járó veszélyeket.  

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  
Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évesnél 
fiatalabb gyermekektől elzárva. A takarítást és a 
felhasználói karbantartását csak 8 évesnél 
idősebb gyermekek végezhetik, de csak felügyelet 
mellett. 

• Az   áramütés elleni védelem érdekében  ne  
merítse a  kábelt, a dugót vagy a  készüléket a 
vízbe vagy más folyadékba.   

•  Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet  nélkül  
használják a készüléket. 

• Kapcsolja ki a készüléket,   és válassza le a  
tápellátásról, mielőtt kicserélné a tartozékokat 
vagy megközelítené a használat közben mozgó 
alkatrészeket.  

• Mindig húzza ki az eszközt a tápegységből,  ha 
felügyelet nélkül hagyja, és összeszerelés, 
szétszerelés vagy tisztítás előtt. 

• Feltétlenül szükséges,   hogy ezt a készüléket 
mindig  tisztán tartsuk  , mert közvetlenül 
érintkezik az élelmiszerekkel. 

• FIGYELEM: Az aprító pengék nagyon  élesek,  
kerülik a fizikai érintkezést az ürítés és a 
készülék tisztítása során  , súlyosan 
megsérülhet.  

• Ezt a készüléket háztartási és hasonló 
alkalmazásokban való használatra szánják,  
például: 

– Személyzeti konyhai területek, üzletekben, 
irodákban és egyéb munkakörnyezetben.  

– Az ügyfelek szállodákban, motelekben és más 
lakókörnyezetekben.  

–   Panziós típusú környezetek. 

– Parasztházak. 

Termék részleteinek leírása: 

1. Botmixer főegység 

2. Normál sebesség gomb 

3. Turbó sebesség gomb 

4. Botmixer szár 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
•  Vegye ki a  készüléket és a tartozékokat a 
dobozból.  Távolítsa el a matricákat, 
védőfóliát vagy műanyagot a készülékről. 

• A   készülék   első   használata előtt törölje  le az  
összes kivehető alkatrészt nedves ruhával. Soha 
ne használjon csiszolóanyagokat a tisztításhoz. 

• Soha ne használja a botmixert  1 percnél 
hosszabb ideig folyamatosan, ezt követően a 
botmixert 5 percig hűtse le.   

• Az aprító pengék  nagyon élesek,  kerülje a fizikai 
érintkezést, mert súlyosan megsérülhetnek. 

Használat 

 A botmixer használata 

• Forgassa a  főegységet az óramutató járásával 
megegyező irányba a  botmixer szárra, amíg  nem 
kattan. 

• A botmixer kinyitásához  csavarja el a   botmixert 
az  óramutató járásával megegyező irányba.  

• Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz, és 
válassza ki a sebességgombokkal a kívánt 
sebességet.  Ha  megnyomja az egyik  kapcsolót,  
a készülék  közvetlenül elindul, a kapcsoló 
felengedésével a készülék azonnal leáll. 
 
 
 
 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Tisztítsa meg a  tartozékokat  meleg 
szappanos vízzel a  baktériumok  
szaporodásának elkerülése érdekében. A 
tartozékok mosogatógépben is moshatóak. 

• Tisztítsa meg a készüléket  nedves ruhával.   Soha 
ne használjon durva és súroló tisztítószereket, 
súrolópárnát vagy acélgyapotot, amelyek károsítják 
a készüléket. 

• Soha   ne merítse az elektromos készüléket vízbe 
vagy más folyadékba.   A készülék nem mosható 
mosogatógépben. 

• FIGYELMEZTET!  A  botmixerben lévő kések 
nagyon élesek,  soha ne próbálja megfogni pengét,  
és gondosan tisztítsa meg. Kerülje a testi 
érintkezést a pengékkel, ezek súlyosan 
megsérthetik. 

 
 

KÖRNYEZET 

 

Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a 
háztartási szemétbe tenni, hanem az elektromos és 
elektronikus háztartási készülékek 
újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. 
Ez a szimbólum a készüléken, a használati 
útmutatóban és a csomagoláson felhívja a figyelmet 
erre a fontos kérdésre. A készülékben használt 
anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási 
készülékek újrahasznosításával ön jelentős 
mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. 

Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól az 
elhelyezéssel helyével kapcsolatban. 

 

 

 

 


