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Használati útmutató 

KÉZI MIXER 
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Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

Figyelmeztetés 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.  
• Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra 

vagy annak közelébe. 
• Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre. 
• A csatlakozó kábelt ne hagyja éles tárgyakhoz érni – megrongálódhat. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni ill. a 

vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat 
károsodásának veszélye áll fent.  

• A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. 
Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz 
munkatársaira. 

• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 
a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen 
javításokat a készüléken,  sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A 
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jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz 
munkatársaira.  

• Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel (rátéteivel).   
• Csak a gyártó által szállított rátéteket használja. 
• A jelen készüléket  kizárólag  háztartási felhasználásra tervezték.  
• A tartozékok cseréje előtt a készüléket mindig kapcsolja ki. 
• Maximális üzemidő 3 perc. Ezután hagyja a készüléket 15 percre kihűlni, 

csak ezután használja ismét.  
 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
1. Nyomógomb a rátét feloldására 
2. Sebesség-szabályozó 
3. Turbóüzem gomb 
4. Rátétek 
5. Az állvány kihajtható karja + a keverő  
kioldógombja 
6. Az állvány karjának kihajtógombja 
7. Tál 2,5 l 
8. Állvány  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagasztószárak 

Habverők 



Kézi mixer R-5520 HU 
 

 
4 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
• Tegye az élelmiszert a keverőtálba és a tálat az állványba. 
• Erősítse a habverőket vagy a dagasztószárakat a rátét-nyílásokba úgy, hogy 

megfelelően legyenek rögzítve (a fogazott gyűrűvel ellátott habverő megfelelő 
beillesztése szükséges). 

• A habverőt helyezze az állvány karjába – a megfelelő elhelyezést kattanás 
jelzi. 

• Tolja a tál fedelét az állvány karjába és utóbbit hajtsa le vízszintes helyzetbe. 
Ezután az állvány karjának kihajtógombja felnyomódik, amit kattanás kísér. 

• Győződjön meg, hogy a sebesség-szabályozó „0” állásban van-e. 
• Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. 
• Kapcsolja be és állítsa be a kívánt sebességet. A készülék Turbó-kapcsolóval 

van ellátva, amely az azonnali átmeneti teljesítmény-növelésre szolgál. 
• A készüléket a sebesség-szabályozó „0” állásba való fordításával 

kapcsolhatja ki. 
• Ezután húzza ki a hálózatból. 
• Az állvány karjának kihajtógombjának lenyomásával hajtsa fel az állvány 

karját. 
• Nyomja meg a habverő kioldása gombot, majd a rátét kioldása gombot.  
• Soha ne próbálkozzon a rátét levételével, amíg a készülék üzemel. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• Húzza ki a készüléket hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.  
• A habverő külső felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra. 
• A rátéteket mossa el folyóvíz alatt. 
• Figyelmeztetés: A készülék nem merülhet víz alá, sem egyéb folyadékba. 
• Tárolja száraz, hűvös helyen. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény  500 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  

 
 


