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Használati útmutató 

3 FUNKCIÓS BOTMIXER 

R-556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. A tisztítást és karbantartást 
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. 

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

• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• 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 jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz 
munkatársaira.  
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• A készülék össze- vagy szétszerelése, tisztítása illetve a kés ki- vagy 
bevétele során mindig húzza ki a mixert hálózatból. 

• A tápkábelt óvja éles tárgyak általi sérülés ellen vagy forró tárgyakkal való 
érintkezéstől. 

• A kés pengéi rendkívül élesek!  Ezért legyen elővigyázatos! 
• Turmixolás közben sem ujjával, sem konyhai eszközzel ne nyúljon az 

edénybe. Ez súlyos balesetekhez vagy a mixer rongálódásához vezethet.  
• A motort és a kábelt óvja víz és nedvesség ellen, ne tisztítsa víz alatt. 
• Ne érjen hozzá a mozgó alkatrészekhez. 
• Óvja a készüléket a forró felületű tárgyaktól (főzőplatni, stb.) 
• Tartsa be az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítási higiéniai szabályait, 

valamint a feldolgozás idejét és gyorsaságát a tartozékokkal kapcsolatban. 
• A fentiek be nem tartása balesetet okozhat. A tál kiürítése és a kés kezelése 

során fokozott elővigyázatossággal járjon el.  
• A tartozékok ill. a mozgó részek cseréje előtt a készüléket húzza ki a 

hálózatból. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
1) A MIXER LEÍRÁSA 
     1. Sebesség szabályozó 
     2. Normálüzem gomb 
     3. Turbóüzem gomb 
     4. Meghajtóegység 
     5. Keverő rátét 
 

 

 
 

 
 
A MIXER HASZNÁLATA 

• A keverés max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két keverés között 
legalább 3 perces szünetet kell tartani. 

• A keverő rátétet - annak óramutatóval ellentétes irányba való fordításával és 
meghúzásával - erősítse a meghajtóegységre. Ha le kívánja venni, fordítsa 
ellenkező irányba. 

• Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. 
• A normálüzem gombbal kapcsolja be és állítsa be a kívánt sebességet. 
• A keverés befejeztével kapcsolja ki a normálüzem gombot. 

 
 

 

 

1 
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2) A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA – APRÍTÓEDÉNY 
    
     1. Meghajtóegység 
     2. Levehető fedél 
     3. Konektor 
     4. Vágókés 
     5. Edény 
 
 
 

 

 
AZ APRÍTÓEDÉNY HASZNÁLATA – lásd a lenti ábrát 

• Az aprítás max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két aprító művelet között 
legalább 3 perces szünetet kell tartani. 

• Helyezze a rozsdamentes kést az edénybe (1. ábra). 
• Tegye az élelmiszert az edénybe. 
• Megjegyzés: az élelmiszert vágja apró darabokra, a húsból vegye ki a csontot 

- a hús mennyisége nem lépheti túl a 200 gr-ot. 
• Az edényt zárja le, eközben ügyeljen arra, hogy az edény belső falán lévő 

elemek illeszkedjenek a fedél vágataiba, nyomja le a fedelet és az óramutató 
járása irányába fordítsa el, majd húzza meg (2. ábra). A fedél kivételéhez 
fordítsa el ellenkező irányba.  

• Illessze a meghajtóegységet a fedélen lévő nyílásba és az óramutató járása 
irányába elfordítva rögzítse (3. ábra).  

• Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. Ezután az indításhoz nyomja le a 
normálüzem gombot és tartsa egy ideig. Ezzel párhuzamosan a sebesség 
szabályozóval beállíthatja a kívánt sebességet, mely - ha a szabályzót balról 
jobbra regulálja - egyenletesen növekszik.  

1 
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• Az aprítás a Turbó gombbal is indítható, a készülék egész idő alatt maximális 
sebességen működik. A sebesség akkor sem változik, ha beállítja a sebesség 
szabályozót.  

• A készüléket a normálüzem gomb/Turbó gomb kikapcsolásával állítja le. 
• A készüléket, miután kikapcsolta, húzza ki a hálózatból, majd az óramutató 

járásával ellentétes irányba való fordítással a meghajtóegységet vegye le a 
fedélről. 

• Most vegye le a fedelet - annak óramutató járásával ellentétes irányba való 
fordításával -, és vegye ki a tálból a felaprított élelmiszert. 

• Figyelmeztetés: Legelőször mindig a meghajtóegységet vegye le a fedélről, 
és csak ezután emelje fel a fedelet. Soha ne vegye le a fedelet, amíg rajta 
van a meghajtóegység. 
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3) A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA – HABVERŐ 
 
     1. Meghajtóegység 
     2. Habverő 
     3. Habverő edény 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HABVERŐ HASZNÁLATA 

• A habverés max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két egymást követő 
művelet között legalább 3 perces szünetet kell tartani. 

• A habverő rátét meghajtóegységhez való rögzítéséhez fordítsa a habverőt az 
óramutató járásával ellentétes irányba és húzza meg. A levételhez fordítsa a 
habverőt ellentétes irányba.  

• Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. 
• A keverőtálat töltse meg a kívánt mennyiségű élelmiszerrel (tojásfehérje, 

tejszín, stb. – vigyázat: nem használható sűrű anyagok/krémek keverésére!). 
• A normálüzem gombbal indítsa el a készüléket. 
•  Ezzel párhuzamosan a sebesség szabályozóval beállíthatja a kívánt 

sebességet, mely - ha a szabályzót balról jobbra regulálja - egyenletesen 
növekszik.  

• A készüléket, miután kikapcsolta, húzza ki a hálózatból, majd a habverő 
rátétet csavarja le meghajtóegységről. 
 

 

1 

2 
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TISZTÍTÁS 
• Tisztítás előtt a  készüléket húzza ki a hálózatból. 
• Az aprítókés pengéi rendkívül élesek, bánjon vele elővigyázatosan. 
• Különösen kisgyermekek számára készített étel esetén legyen óvatos, a 

mixer tengelyét gondosan sterilizálja.  
• Néhány élelmiszer, mint pl. a tojás, a sárgarépa feldolgozása során a 

műanyag felület elszíneződhet. Az ilyen elszíneződést megpróbálhatja 
növényolajba mártott ruhával eltávolítani. 

• A meghajtóegységet csak nedves ruhával tisztítsa – soha ne merítse vízbe, 
ugyanígy a tápkábelt se.  

• Az egyes alkatrészeket (a meghajtóegységet kivéve) mossa el meleg vízben. 
• Tisztításhoz ne használjon oldószereket, benzint, durva kefét, sem 

súrolószert, mert az a készülék rongálódásához vagy felületének 
elszíneződéséhez vezethet.  
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220–240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény  600 W 
A keverőedény űrtartalma 700 ml 
Az aprítóedény űrtartalma 500 ml 

 
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.  

 
 


