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Használati útmutató
Nutrimax Pro turmixgép (HP-1409 modell)

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati 
útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a terméket, mellé-
kelje hozzá az útmutatót is. 

FIGYELMEZTETÉS
Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót.
Elektromos készülékek üzemletetésekor mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

• Soha ne merítse vízbe a készüléket, a kábelt és a csatlakoztató dugót!
• Ne járassa a motort 1 percnél hosszabb ideig folyamatosan, nehogy felforrósodjon.
• Felforrósodás esetén aktiválódhat a biztosíték, amely kikapcsolás és a motor lehűlése 

után automatikusan kiold. 
• Ha az étel megakad a turmixgépben, először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt az 

elakadást eltávolítaná.
• Mindig ellenőrizze, hogy a késbetét megfelelően rögzítve van-e a készülékre. Nem 

megfelelő rögzítés esetén a csatlakoztató elkophat vagy tönkremehet.
• Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a pohár megfelelően rögzítve van-e a turmixgépre.
• Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a gumi tömítés a helyén van-e. Ha a tömítés szivá-

rog, cseréltesse ki.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a használatban lévő készüléket.
• Ne turmixoljon szénsavas alapanyagokat, amelyek szétfeszíthetik a poharat.
• Ne turmixoljon forró alapanyagokat.
• Ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken, a késbetéteken vagy a kábelen. Ha 

a csatlakoztató dugó nem megfelelő a fali aljzathoz, vagy meghibásodott, forduljon 
szakszervizhez a szükséges javíttatás elvégzéséhez.

• Ne használjon a készülékhez a készlethez nem tartozó egyéb kiegészítőket, amelyek 
baleset-, tűz- és áramütésveszélyessé tehetik a készülék használatát. Az ilyen kiegészí-
tők használata során keletkező meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia.

• A készülék kikapcsolása után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
• Összeszerelés, tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt húzza ki a kábeldugót a fali 

elektromos aljzatból.
• Védje a kábelt és a csatlakoztató dugót minden sérüléstől.
• Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnét leeshet.
• Ellenőrizze rendszeresen a készülék műszaki állapotát. Ne használja a készüléket, ha 

meghibásodott vagy a kábel megsérült. A szükséges javításokat mindig szakszervizzel 
végeztesse.

• Soha ne nyúljon a készülék mozgó alkatrészeihez.
• Ne nyúljon a késekhez kézzel vagy bármilyen eszközzel, megsérülhet a késbetét és 

balesetveszélyes lehet. 
• Soha ne tisztítsa az áram alá helyezett készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőhatásoknak.
• A turmixgép egyetlen tartozéka sem használható mikrohullámú sütőben. 
• A késbetét mosogatógépben nem tisztítható.

HU
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Zde bude 1 foto celé sady od fotografa

1x készülék teste
1x alacsony pohár (0,3l) fül nélkül
1x alacsony pohár (0,3l) füllel
1x magas pohár (0,6l)
1x ivókupak fül nélkül
(italfogyasztásra a pohárból)
1x ivókupak füllel
(italfogyasztásra a pohárból)
1x extrakciós (kereszt) késbetét
1x lapos késbetét
2x fedő

FIGYELMEZTETÉS
A készülék használata nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ha nem érzi jól magát, forduljon 
kezelőorvosához. Ha gyógyszeres kezelés alatt áll, az étrendváltoztatás előtt kérje ki szak-
orvos tanácsát. A termék kizárólag háztartásokban használható, nem alkalmas nagyüze-
mi felhasználásra. A turmixgépbe ne tegyen alma-, cseresznye-, szilva- vagy barackmagot. 
Egészségre ártalmas anyagok kerülhetnek a ételekbe.

FELHASZNÁLÁSI CÉL
Ez a 600W-os turmixgép feljett aprítási technológiával és magas teljesítménnyel rendel-
kezik. A speciálisan kifejlesztett kések ciklonikus aprítási technológiával dolgoznak, amely 
ízletes és egészséges italok előállítását teszi lehetővé. Az átlagos turmixgépek nem képesek 
ilyen mennyiségű tápanyag kivonására az alapanyagokból. Néhány ital elfogyasztása után 
Ön is érezheti az egészségére gyakorolt jótékony hatást.  

MIÉRT ENNYIRE EGÉSZSÉGES A TÁPANYAGOK KIVONÁSA
Minden étel tartalmazhat az egészség szempontjából nélkülözhetetlen vitaminokat és 
ásványi anyagokat. A hagyományos feldolgozás során az értékes tápanyagok nagy része 
elveszik. A tápanyagok nagy része az ételben marad és a szervezet nem képes a feldolgozá-
sukra. Ebben nyújt remek segítséget ez a turmixgép, amely az extrakciós technológiájának 
köszönhetően a lehető legtöbb tápanyagot képes kivonni az alapanyagokból. Néhány ital 
elfogyasztása után Ön is érezheti az egészségére gyakorolt jótékony hatást.  Az egészséges 
étkezés nemcsak energiával tölti fel a szervezetet és biztosítja a szükséges tápanyagokat, 
de segít az  ideális testsúly megőrzésében is. Számos kutatás bizonyította, hogy az optimá-
lis testsúly megtartása lényegesen hosszabb életkort biztosít. A legtöbb ember számára 
az egészséges étrend betartása bonyolult dolog. Napjaink stresszes, rohanó életmódja a 
legtöbb családot a gyorsételek fogyasztására kényszeríti. Ezzel a turmixgéppel pillanatok 
alatt egészséges táplálékot készíthet. Válassza ki az ízlésének megfelelő alapanyagokat és 
pár perc múlva szuper egészséges táplálékot fogyaszthat. Az antioxidánsokban és nyom-
elemekben gazdag táplálék lassítja az öregedést és csökkenti a szervezetben felgyülemlő 
méreganyagokat. Az egészséges étrend további jótékony hatásai: 
- megfelelő energiaszint
- alacsonyabb vérnyomás és jobb stressztűrő képesség
- jobb alvás
- ideális testsúly megőrzése
- egészségesebb bőr
- erősebb haj és körmök
- nagyobb ellenállás a kórokozókkal szemben

A TERMÉK RÉSZEI
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A TURMIXOLÁS LÉPÉSEI
1. Helyezze be a pohárba az alapanyagokat. Ízlés szerint bármilyen élelmiszert használhat. 
Az alapanyagokhoz adhat kevés vizet vagy jeget is.

2. Helyezze rá a pohárra valamelyik késbetétet és húzza rá. Legyen óvatos, nehogy meg-
sérüljön az éles késektől. A késbetétet minden használat után öblítse le csapvíz alatt. A 
keresztkéses betét általában a folyékony alapanyagok turmixolására használatos, a lapos 
késbetétet pedig a szárazabb alapanyagokhoz használja.

3. Helyezze rá a poharat a turmixgépre késbetéttel lefelé. Nyomja lefelé a poharat és elfor-
dítással rögzítse megfelelően a motoros egységre. Rossz felhelyezés esetén nem indul el a 
turmixgép. A turmixolás nagyjából 15-30 másodpercet igényel. A folyamat a pohár áttetsző 
falán keresztül látható. Ha a turmixolás közben az alapanyagok megakadnak, óvatosan ráz-
za meg a készüléket, hogy az alapanyagok összekeveredjenek és a turmixolás folyamatos 
legyen.

4. A turmixolás végén fordítsa meg a poharat és vegye le.
Vegye le róla a késbetétet és az ital azonnal fogyasztható.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
MODELLSZÁM: HP-1409
FESZÜLTSÉG: 220 - 240 V / 50 Hz
TELJESÍTMÉNY: 600 W
IPX 0

KÖRNYEZETVÉDELEM
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a ki-
jelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. 
További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján 
súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmu-
tatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia ér-
vényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tá-

rolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendel-

tetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus 

sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrés-

zek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállí-
tási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfej-
lesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő 
modell különbözhet a valódi terméktől.


