
HU -1-                  Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

HU
Akkus botmixer

Használati útmutató
 MODELL: HJ-1152
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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és 
hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendel-
tetésszerű használatával kapcsolatban. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Figyelmeztetés
A kések rendkívül élesek. Használat közben legyen nagyon óvatos, hogy elkerülje az esetleges sérülése-
ket. A termék használatakor a legtöbb balesetet a véletlenszerű bekapcsolás okozhatja. A termék akku-
mulátora újratölthető, ezért bármikor használatra kész (ha az akku fel van töltve). Ha a kések elakadtak, 
az ételmaradékok eltávolítása és tisztítás előtt mindig vegye le a motoros egységet.

A termék normál ételmennyiség feldolgozására kifejlesztett.
A mixer részét képezi a beépített alacsony feszültségű tápegységgel rendelkező töltőállvány. 
A terméket kizárólag az eredeti töltővel használja. Töltéskor ne mozgassa a töltőt. A töltőt folyamatosan a 
fali aljzathoz csatlakoztatva hagyhatja.
Védje a motoros egységet, töltőt és kábelt nedvesség hatásától. A motort és kábelt nem szabad használ-
ni, ha előzőleg vízbe esett.
A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan személyek, akik nem ismerik a termék rendeltetésszerű 
használatára vonatkozó tudnivalókat, és mentális vagy fizikai korlátozottság következtében nem képesek 
a termék rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésére. Tartsa gyermekektől elzárva a terméket.
Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a töltő csatlakoztató dugóját az aljzatból. Haszná-
latba vétel előtt ellenőrizze, hogy a töltő és a kábel nem sérült-e meg. A javításokat és kábelcserét kizáró-
lag szakszerviz jogosult elvégezni. A helytelen vagy szakszerűtlen használat és átalakítások baleseteket 
okozhatnak. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény hatásának. 

A termék részei: 

1. Kontrollégő
2.  Kapcsoló kioldó 

gombja
3. Kapcsoló
4. Motoros egység
5. Mixer szára
6. Mixer kések
7. Töltőállvány
8.  A töltő hálózati 

csatlakoztatója
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Feltöltés
A termék feltöltéséhez kizárólag az eredeti, a készlet részét képező töltőt használja. Az ideális üzemelte-
tési hőmérséklet 15˚C - 35˚C. 
Teljes feltöltés: nagyjából 4 óra Működési idő: 15–20 perc (a használat körülményeitől függően).
Minden használat után helyezze vissza a motoros egységet a töltőállványra. Így a mixer mindig használa-
tra kész. A töltőállványt használhatja a mixer tárolására is. Ha hosszabb ideig nem is használja a terméket, 
az akkumulátor megtartja a szükséges feltöltöttségi szintet. Az akku teljes lemerülés elleni védelemmel 
rendelkezik. A teljesen lemerült terméket hagyja a töltőn legalább 30 percig.

Kontrollégő

Töltő (fali aljzathoz csatlakoztatva) Töltés vagy üzemeltetés
Zölden világít Takarékos üzemmód
Pirosan világít (a termék a töltőre helyezve) Az akkumulátor töltés alatt áll
Zölden világít (a termék a töltőre helyezve) Az akku teljesen feltöltődött

Kioldó gomb (2) lenyomásakor Akku állapota
A kontrollégő kialszik Az akku teljesen feltöltve
Pirosan világít a kontrollégő Elegendően feltöltve egyszeri használatra

Oka Megoldás
Elakadtak a kések Vegye le a motoros egységet.

Távolítsa el a beakadt ételdarabot.
Folytassa a munkát.

Biztonsági óvintézkedések bekapcsolás előtt

A készülék bekapcsolása
A termék biztonsági kioldó gombbal rendelkezik. A biztonságos bekapcsolás érdekében tartsa be az 
alábbi útmutatásokat:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági kioldó gombot (2).
Ezután nyomja meg a kapcsológombot (3), ezzel a mixer működésbe lép. Használat közben a gomb 
elengedésével kikapcsolható a készülék.
Automatikus kikapcsolás
Ha a kések elakadnak az ételdaraboktól, a motor automatikusan kikapcsol. 3 másodperc elteltével kapc-
solja vissza a mixert.

Hibaelhárítás – a mixer leáll

A termék használata
A termék kiválóan használható mártások, levesek, majonéz készítésére, bébiételek pürésítésére, tejes 
koktélok és különféle kevert italok készítésére.
Vegye le a a motoros egységet a töltőállványról. Csatlakoztassa a mixer szárához és kattintsa a helyére 
(lásd  2-a ábra). Állítsa a mixert függőlegesen az edénybe, nyomja meg a 2. biztonsági kioldó gombot, 
majd a 3. kapcsolót (lásd  2-b ábra).
Használat után elfordítással vegye le a motoros egységet a mixer száráról (lásd  2-c ábra)
Helyezze vissza a motoros egységet a töltőállványra.
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Ne használja a mixert extrém kemény vagy forró ételekhez. Sajt, hagyma, fokhagyma, sárgarépa aprítása 
előtt vágja fel kisebb darabokra az alapanyagokat. Hámozza és tisztítsa meg az alapanyagokat. A húsról 
távolítsa el a csontokat, porcokat. A táblázatban tekintse meg az egyes ételekhez szükséges feldolgozási 
időt és maximális mennyiséget.

Tisztítás
Tisztítás előtt mindig vegye le a motort! Ne merítse vízbe a motort és a töltőt, és ne tisztítsa őket csap-
vízzel. Egyes ételek elszíneződéseket okozhatnak a műanyag felületeken. Tisztítás előtt törölje át növényi 
olajjal a műanyag részeket.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

max. adag

idő (mp)

mléko
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A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legköze-
lebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a 
nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat 
közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen 
használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendelte-

tésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata 

során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati 
útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel 
az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


