Multifunkční kuchyňské zařízení MFC2000

CZ

Eldom Sp. z o.o.
Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412

eldom.eu

Vážení klienti,
CZ
jsme rádi, že jste se rozhodli pro nákup multifunkčního kuchyňského
zařízení PERFECTMIX MFC2000. Od nyní bude vaření znamenat nejen
úsporu času, ale bude také velmi příjemnou činností.
Doporučujeme se dobře seznámit s širokými možnostmi zařízení, ke
kterým patří: vaření, drcení, míchání, šlehání, hnětení těsta a vaření
na páře.
V tomto návodu k použití najdete vysvětlení a popis všech funkcí
a režimů práce, jakož i základní recepty, které Vám umožní začít
dobrodružnou spolupráci s PERFECTMIXEM.
Dobrou chuť
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BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Před prvním použitím je nutné se seznámit pečlivě s celým
obsahem tohoto návodu k použití.
1. Toto zařízení může být používáno dětmi ve věku minimálně
8 let i osobami s omezenými schopnostmi fyzickými,
senzorickými nebo duševními i osobami bez zkušeností a
znalosti zařízení, pokud bude zajištěn dozor nebo instruktáž
týkající se používání zařízení bezpečným způsobem tak,
aby nebezpečí, která jsou spojena s používáním, byla
srozumitelná. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez
dozoru nesmí provádět čištění a údržbu tohoto zařízení.
2. Zařízení je určeno pouze k domácímu používání, při
průmyslovém používání, používání, které není v souladu
s určením zařízení nebo které je v rozporu s tímto návodem
k použití, ztrácí oprávnění z titulu záruky svou platnost.
3. Zařízení může být používáno pouze s originálně dodaným
příslušenstvím.
4. Připojovací napájecí kabel je nutné zapojit do zásuvky, která je
vybavená kolíkem.
5. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby v jednom elektrickém
obvodu nebylo zapojeno příliš mnoho spotřebičů.
6. Před vytažením zástrčky ze zásuvky je nutné celé zařízení
vypnout pomocí vypínače (13).
7. Zařízení je nutné odpojovat z elektrické sítě vždy uchopením a
potáhnutím za zástrčku a nikdy tažením za připojovací šňůru.
8. Zařízení vždy odpojovat od napájení, jestliže zůstává bez
dozoru, před jeho skládáním, rozkládáním nebo čištěním.
9. Pracující zařízení je nutné mít vždy na dohled, především
v situacích, kdy se v okolí nacházejí děti. Při odchodu s pokoje,
kde se zařízení nachází, je nutné toto zařízení vypnout.
10. Neposouvat tělesem zařízení během jeho práce.
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11. Zařízení je možné stavět pouze na rovném a stabilním povrchu, CZ
který je odolný na působení vysokých teplot.
12. Před spuštěním zařízení je nutné se ujistit, že všechny jeho
části jsou odpovídajícím způsobem smontovány.
13. Nedotýkat se zařízení (12) mokrýma rukama.
14. Pro zajištění bezpečnosti při používání zařízení není dovoleno
naplňovat pracovní nídobu (20) nad vyznačenou maximální
úroveň. Přeplněné hrozí nekontrolovaným únikem horkých
produktů ze zařízení, což vytváří nebezpečí pro zdraví uživatele
nebo může dojít k poškození zařízení.
15. Nikdy nevkládat prsty do otvoru ve víku (2) v průběhu práce
zařízení.
16. Do pracovní nádoby (20) není dovoleno vkládat materiály
následujícího typu: papír, kartón, plast, kov atd.
17. Nestavět zařízení a nevést napájecí kabel poblíž zdrojů tepla.
18. pro zajištění svobodného a bezpečného přístupu k zařízení je
nutné toto zařízení stavět do odpovídající výšky.
19. Nepoužívat ve venkovních exteriérech.
20. Nezapínat zařízení bez produktů.
21. Neponořovat kabel ani těleso zařízení (12) do vody.
22. Nikdy nepoužívat, pokud je poškozen napájecí kabel nebo
samotné zařízení.
23. Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu, pak je nutné pro
zabránění možného nebezpečí jej vyměnit v servisu výrobce.
24. Opravy zařízení je nutné svěřit autorizovanému servisu výrobce
(adresa je uvedena na záručním listu a na stránkách www.
eldom.eu). Veškeré modernizace nebo použití neoriginálních
náhradních dílů nebo částí zařízení je zakázáno a ohrožuje
bezpečnost užívání.
25. Firma Eldom Sp. z o. o. nenese odpovědnost za eventuální
škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání tohoto
zařízení.
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VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ
POZOR Na zařízení je viditelná značka „horký povrch”. Tato
značka informuje o tom, že daný element může být horký
a nelze se jej dotýkat holýma rukama. Je nutné zachovávat
zvláštní opatrnost při mixování horkých produktů.
Po ukončení mixování horkých produktů počkat, až se nůž (4) zastaví.
Sundat pracovní nádobu (20) z tělesa (12) a následně nejdříve
vyjmout měřidlo (1) a pak sejmout víko (2).
POZOR. Nůž (4) je velmi ostrý. Existuje možnost poranění
v důsledku nesprávného používání. Je nutné zachovávat
opatrnost během manipulování s nožem (4) a dotýkat se
pouze jeho horní části.
1. Nedotýkat se nože (4) při zapnutém zařízení, po vypnutí je možné
se jej dotknout teprve po jeho zastavení.
2. Zařízení není možné používat s poškozeným nožem (4).
3. Pod nožem (4) musí být založeno těsnění (5). Neexistence těsnění
(5) může způsobovat, že produkty zpracovávané v pracovní
nádobě budou unikat, čímž dojde ke vzniku nebezpečí pro zdraví
uživatele, nebo může dojít k poškození zařízení.
4. Nepoužívat zařízení k drcení kostí a jiných velmi tvrdých produktů.
5. Nůž je provozním elementem a podléhá přirozenému opotřebení.
Nůž (4) není dovoleno ostřit. V případě otupení je nutné jej
vyměnit.
6. Dovolený čas práce bez přestávky je v případě drcení velmi
tvrdých produktů jen 40 s. Přestávka před opětovným spuštěním
pracovního režimu: 5 min.
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CELKOVÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

CZ

1. Měřidlo
2. Víko pracovní nádoby
3. Těsnění víka
4. Nůž
5. Těsnění nože
6. Upevňovací matice
7. Nástavec pro šlehání
8. Nástavec pro míchání
9. Blokáda nádoby
10. Displej
11. Ovládací panel
12. Těleso
13. Hlavní vypínač
14. Víko sady pro vaření na páře
15. Tác
16. Nádoba
17. Tác pro otékání
18. Košík
19. Blokáda zařízení
20. Pracovní nádoba
21. Špachtle

TECHNICKÉ ÚDAJE
– celkový výkon: 1500 W
– topná spirála - výkon 1000 W
– motor - výkon 500W
– napájecí napětí: 230 V, ~50 Hz
– rozsah otáček: 100 – 4500 obr./min
– objem pracovní nádoby: 2 l
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

CZ

A) PULSE – pulzní práce – zapnutí režimu míchání v cyklu 2 s /otáčky 12 a 1 s / otáčky
1. Program je zapínán a vypínán pomocí tlačítka (A). Program nefunguje při teplotě
překračující 60°C.
B) TURBO – okamžité získání maximální rychlosti (otáčky 12). Program je zapínán pomocí
tlačítka (B), je aktivní tak dlouho, jak dlouho je stisknuté tlačítko. Program nefunguje při
teplotě překračující 60°C.
C) Otáčky – nastavení rychlosti práce zařízení. Pro účely nastavení otáček je nutné
stisknout tlačítko (C), na displeji (10) bude pole „c” blikat. Pomocí tlačítek (+) (–) nastavit
rychlosti otáček v rozsahu od 1 do 12.
D) Teplota – nastavení teploty. Pro účely nastavení otáček je nutné stisknout tlačítko (D),
na displeji (10) bude pole „b” blikat. Pomocí tlačítek (+) (–) nastavit teplotu v rozsahu od
20-120°C :
tlačítko „+” slouží ke zvyšování teploty po krocích 10°C.
tlačítko „-” slouží ke snižování teploty po krocích 1°C.
Zapnutí funkce je signalizováno světelnou kontrolkou v tlačítku (D)
E) Čas – nastavení časového vypínače (v rozsahu od 1 sekundy do 60 minut). Pro účely
nastavení časového vypínače je nutné stisknout tlačítko (E), na displeji (10) bude blikat
pole „a” .
Pomocí tlačítek (+) (–) nastavit čas:
- v rozsahu od 1 s do 59 s: tlačítka „+” a „–” slouží ke změně času po krocích 1 s,
- v rozsahu od 1 min. do 10 min.: tlačítka „+” a „–” slouží ke změně času po krocích 30 s.
- v rozsahu od 10 min. do 60 min: tlačítka „+” a „–” slouží ke změně času po krocích 1 min.
F) Tlačítko zapínání START/STOP – zapínání a vypínání zařízení a reset nastavení. Pro
provedení resetu nastavení je nutné stisknou a přidržet tlačítko (F) po dobu 2 s.
G) Tlačítko pomocné (+)
H) Tlačítko pomocné (–)
I) „SLOW COOKING” – snížení rychlosti na 100 ot./min. Program je aktivní pouze se
zapnutými funkcemi teploty a rychlosti. Zapínání a vypínání se provádí pomocí
stisknutí tlačítka (I). Zapnutí programu je signalizováno světelnou kontrolkou v tlačítku
(I).
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DISPLEJ
a. Zobrazování času (v rozsahu 0-60 minut). V případě nastavení časového vypínače bude
na displeji zobrazováno ubývání času od zadané hodnoty. Jestliže časový vypínač
nebude nastaven, pak bude zobrazován čas práce zařízení. Další stisknutí tlačítka (F)
zapne zařízení bez provedení resetu zobrazovaného času.
b. Zobrazování teploty (v rozsahu od 20°C do 120°C). Displej vždy zobrazuje skutečnou
teplotu v pracovní nádobě, dokonce i v případě, že teplota není naprogramována.
c. Zobrazování rychlosti v rozsahu od 01 do 12. Pro reset nastavení je nutné stisknout
tlačítko (F) a přidržet jej po dobu 2 s.

OBSLUHA

Před prvním použitím musí být všechny části zařízení, které mají kontakt s potravinami,
důkladně umyté (viz sekce: Čištění a údržba).
MONTÁŽ NOŽE V PRACOVNÍ NÁDOBĚ
1. Vložit nůž (4) společně s těsněním (5) (obr.1) do otvoru ve dně pracovní nádoby (20),
věnovat přitom pozornost jeho správné poloze (obr. 2).
2. Na druhé straně nádoby nasadit upevnění a pootočit jím vpravo, čímž dojde k jeho
zablokování (obr. 3).
3. Pro vyjmutí nože (4) z pracovní nádoby (20) je nutné
jednou dlaní uchopit jeho horní část a druhou rukou
odšroubovat upevnění.
POZOR.
- Nůž (4) je velmi ostrý. Je nutné zachovávat opatrnost během
manipulování s nožem (4) a dotýkat se pouze jeho horní části.
- Pod nožem (4) musí být založeno těsnění
(5). Neexistence těsnění (5) může způsobovat,
že produkty zpracovávané v pracovní
nádobě (20) budou unikat, čímž může dojít
k poškození zařízení.
POZOR.
- Na pracovní nádobě (20) je viditelná značka
„horký povrch”. Tato značka informuje o tom,
že daný element může být horký a nelze se jej
dotýkat holýma rukama.
- pro zajištění bezpečného používání zařízení
není dovoleno překračovat maximální objem
obsahu, který je označen na pracovní nádobě
(2 l).
- Úchyt pracovní nádoby (20) slouží pouze
k manipulaci s nádobou při sundávání a
přenášení.
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INSTALACÍ KRYTU

CZ

1. Víko (2) se smontovaným těsněním ( 3) (obr.4) je nutné naložit na pracovní nádobu (20)
takovým způsobem, aby se zobáček nádoby dostal do mezery víka. Lehce dotlačit víko
pracovní nádoby (20), aby došlo k zablokování (obr.5).
2. Pro sundání víka (2) je nutné odtáhnout blokádu (19), která se nachází na úchytu
pracovní nádoby, a následně zvednout víko.

15

UMÍSTĚNÍ MĚŘIDLA

1. Měřidlo (1) je nutné umístit do otvoru ve víku pracovní nádoby (20) a pootočit tímto
měřidlem tak, aby došlo k jeho zablokování (obr.6).
VLOŽENÍ/VYTÁHNUTÍ PRACOVNÍ NÁDOBY
1. V pracovní nádobě (20) musí být namontován nůž (4) společně s těsněním ( 5).
2. Pracovní nádobu (20) umístit na těleso (12) v souladu s obr.7

Body Z1 a Z2 a také T1 a T2 se musí pokrývat
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CZ

3. Obrátit blokádu (9) vlevo, čímž dojde k zablokování (obr.8).
POZOR!
PERFECTMIX má vestavěnou blokádu. Tato funkce zajišťuje, aby bylo možné zařízení
zapnout pouze tehdy, jestliže je smontováno správně. Po správném složení zařízení bude
vestavěný mikrovypínač odblokován.
Není dovoleno sundávat víko (2) zařízení v průběhu práce, protože horký vnitřní obsah a
rotující nůž (4) mohou vytvářet nebezpečí pro život a zdraví.
Víko (2) je možné sundat teprve po vypnutí zařízení a po zastavení nože (4).
SUNDÁNÍ PRACOVNÍ NÁDOBY Z TĚLESA:
1. Obrátit blokádu (9) vpravo, čímž dojde k odblokování pracovní nádoby (20).
2. Sundat pracovní nádobu (20) z tělesa (12).
3. Otočit měřidlem (1) a sundat toto měřidlo z víka (2).
4. Odtáhnout blokádu (19) a sundat víko (2).
VLOŽENÍ/VYTÁHNUTÍ KOŠÍKU PRO VAŘENÍ NA PÁŘE
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MONTAŻ NASADKI UBIJAJĄCEJ
Nástavec pro šlehání (7) umožňuje získat nejlepší efekty během šlehání smetany,
majonézy, vajíček.
Montáž nástavce pro šlehání (obr.9)

1. Uchopit šlehací nástavec (7) za část zakončenou kuličkou.
2. Nasadit šlehací nástavec (7) na horní část nože (4) (obr. 9).
3. Pro sejmutí šlehacího nástavce (7) z nože (4) je nutné jej uchopit za část zakončenou
kuličkou a zatáhnout při současném otáčení na obě strany.
4. Při nasazeném nástavci pro šlehání (7) je nutné omezit rozsah otáček do 5. Větší rychlost
může způsobit poškození koncovky pro šlehání (7).
5. Nepoužívat při teplotách nad 100°C.
MONTÁŽ NÁSTAVCE PRO MÍCHÁNÍ

1. Uchopit nástavec pro míchání (8) za část zakončenou kuličkou.
2. Nasadit nástavec pro míchání (8) na horní část nože (4) (obr. 10).
3. Pro sejmutí míchacího nástavce (8) z nože (4) je nutné jej uchopit za část zakončenou
kuličkou a zatáhnout při současném otáčení vlevo.
4. Při nasazeném nástavci pro míchání (8) je nutné omezit rozsah otáček do 5. Větší
rychlost může způsobit poškození koncovky pro šlehání (8).
5. Nepoužívat při teplotách nad 100°C
6. Používat k míchání tekutých složek.
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REŽIMY PRÁCE ZAŘÍZENÍ

CZ

MÍCHÁNÍ
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) umístit dané složky.
2. Nasadit víko (2).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Stisknout tlačítko (C) a nastavit otáčky (od 1 – 12) pomocí tlačítek (+) a (-)
6. Stisknout tlačítko (E) a nastavit časový vypínač (od 1s – 60 min.) pomocí tlačítek (+) a (-).
7. Po stisknutí tlačítka (F) dojde ke spuštění zařízení a časového vypínače. 5 s před
ukončením odpočítávání času zazní zvuk zvonku. Zařízení se automaticky vypne a
displej bude blikat až do okamžiku stisknutí jakéhokoliv tlačítka.
8. Jestliže nebude provedeno nastavení časového vypínače, pak bude na displeji (10)
zobrazován čas práce. Po 1 hodině se zařízení automaticky vypne.
9. Pro vypnutí zařízení je nutné stisknout tlačítko (F).
10. Po vypnutí zařízení je nutné počkat, až se nůž (4) zastaví a následně sundat pracovní
nádobu (20) z tělesa (12).
11. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
POZOR.
Tvrdé složky (např. kávová zrna, mandle) je nutné v zařízení zpracovávat po dobu, která
nepřesáhne 40 sekund. Před dalším spuštěním zařízení je nutné počkat, až vychladne, a
nepoužívat toto zařízení alespoň po dobu 10 minut.
ŠLEHÁNÍ
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) a nástavcem pro šlehání (7) umístit
jednotlivé složky.
2. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Vybrat režim šlehání a nastavit maximálně úroveň 5 rychlosti otáček.
6. Po vypnutí zařízení je nutné počkat, až se nůž (4) zastaví a následně sundat pracovní
nádobu (20) z tělesa (12).
7. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
POZOR.
1. Není dovoleno přidávat složky, které mohou poškodit nebo zablokovat koncovku pro
šlehání (7) v průběhu práce zařízení.
3. Není dovoleno používat tento nástavec při hnětení těsta!
4. Nepoužívat při teplotách nad 100°C.
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HNĚTENÍ TĚSTA
Nůž (4) se dokonale hodí k hnětení různých druhů těsta.
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) umístit složky.
2. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Stisknout tlačítko (C) a pomocí tlačítek (+) a (-) nastavit otáčky (v rozsahu od 2 do 4)
v souladu s receptem.
6. Stisknout tlačítko (E) a nastavit čas práce (od 1s – 60 min.) pomocí tlačítek (+) a (-).
7. Po stisknutí tlačítka (F) dojde ke spuštění zařízení a časového vypínače. 5 s před
ukončením odpočítávání času zazní zvuk zvonku. Zařízení se automaticky vypne a
displej bude blikat až do okamžiku stisknutí jakéhokoliv tlačítka.
8. Jestliže nebude provedeno nastavení časového vypínače, pak bude na displeji (10)
zobrazován čas práce. Po 1 hodině se zařízení automaticky vypne.
9. Pro vypnutí zařízení je nutné stisknout tlačítko (F).
10. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
POZOR.
- Maximální hmotnost hněteného těsta nesmí překročit 0,5 kg. Hnětení většího množství
těsta, než je 0,5 kg, může způsobit poškození zařízení.
- Pozor. Nůž (4) je velmi ostrý. Není dovoleno vybírat těsto rukou! K vyjmutí hotového
zpracovaného těsta použít špachtli (21).
OHŘÍVÁNÍ
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) umístit složky.
2. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Stisknout tlačítko (E) a nastavit čas práce (maximálně 60 min.) pomocí tlačítek (+) a (-).
6. Stisknout tlačítko (D) a nastavit teplotu (od 20°C do 120 °C). Po spuštění ohřívání začne
blikat světelná kontrolka. Jestliže nebyla nastavena žádná teplota, ohřívání se nezapne.
Nastavení teploty znamená, že bude zařízením tato teplota udržována.
7. Po stisknutí tlačítka (F) dojde ke spuštění zařízení a časového vypínače. 5 s před
ukončením odpočítávání času zazní zvuk zvonku. Zařízení se automaticky vypne a
displej bude blikat až do okamžiku stisknutí jakéhokoliv tlačítka.
8. Jestliže nebude provedeno nastavení časového vypínače, pak bude na displeji (10)
zobrazován čas práce. Po 1 hodině se zařízení automaticky vypne.
9. Pro vypnutí zařízení je nutné stisknout tlačítko (F).
10. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
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POZOR.
CZ
- V tomto pracovním režimu je funkce „slow cooking”(I) nefunkční.
- Není dovoleno se dotýkat horké kovové části pracovní nádoby (20) a víka (2) a měřidla (1)
holýma rukama.
- Není dovoleno ohřívat prázdnou pracovní nádobu (20).
- Není dovoleno ohřívat větší množství mléka, než je 500 ml.
- Tepelná ochrana: jestliže teplota v pracovní nádobě překračuje 60°C, pak nefungují
funkce „PULSE” a „TURBO”.
OHŘÍVÁNÍ A MÍCHÁNÍ
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) umístit složky.
2. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Stisknout tlačítko (C) a nastavit otáčky (od 1 – 12) pomocí tlačítek (+) i (-).
6. Stisknout tlačítko (E) a nastavit čas práce (maximálně 60 min.) pomocí tlačítek (+) a (-).
7. Stisknout tlačítko (D) a nastavit teplotu (od 20°C do 120 °C). Po spuštění ohřívání začne
blikat světelná kontrolka (D). Jestliže nebyla nastavena žádná teplota, ohřívání se
nezapne. Nastavení teploty znamená, že bude zařízením tato teplota udržována.
8. Po stisknutí tlačítka (F) dojde ke spuštění zařízení a časového vypínače. 5 s před
ukončením odpočítávání času zazní zvuk zvonku. Zařízení se automaticky vypne a
displej bude blikat až do okamžiku stisknutí jakéhokoliv tlačítka.
9. Jestliže nebude provedeno nastavení časového vypínače, pak bude na displeji (10)
zobrazován čas práce. Po 1 hodině se zařízení automaticky vypne.
10. Pro vypnutí zařízení je nutné stisknout tlačítko (F).
11. Jestliže je potřeba prodloužit čas ohřívání o několik minut, pak je nutné nastavit
rychlost na „0” a stisknout tlačítko (F). Zařízení se zapne.
12. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
POZOR.
- V tomto režimu práce je možné zapnout funkci „slow cooking”(I).
- Není dovoleno se dotýkat horké kovové části pracovní nádoby (20) a víka (2) a měřidla (1)
holýma rukama.
- Není dovoleno ohřívat prázdnou pracovní nádobu (20).
- Není dovoleno ohřívat větší množství mléka, než je 500 ml.
- Tepelná ochrana: jestliže teplota v pracovní nádobě překračuje 60°C, pak nefungují
funkce „PULSE” a „TURBO”.
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MÍCHÁNÍ S NÁSTAVCEM PRO MÍCHÁNÍ
1. V pracovní nádobě (20) se smontovaným nožem (4) a nástavcem pro míchání (8) umístit
složky.
2. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
5. Zvolit režim míchání a nastavit maximálně rychlost otáček na úroveň 5.
6. Po vypnutí zařízení je nutné počkat, až se nůž (4) zastaví a následně sundat pracovní
nádobu (20) z tělesa (12).
7. Sundat víko (2) a vyprázdnit pracovní nádobu (20) s pomocí špachtle (21).
POZOR.
- Není dovoleno přidávat složky, které mohou poškodit nebo zablokovat koncovku pro
míchání (8) v průběhu práce zařízení.
- Není dovoleno používat tento nástavec při hnětení těsta!
- Nepoužívat při teplotách nad 100°C.
VAŘENÍ NA PÁŘE
PERFECTMIX umožňuje připravovat potraviny na páře několika způsoby: pouze s použitím
sady pro vaření na páře (způsob 1), pouze s použitím košíku (18) (způsob 2), s použitím
košíku a sady pro vaření na páře (způsob 3).
Způsob 1
1. V pracovní nádobě (20) upevnit nůž (4) a nalít vodu v množství minimálně 0,5 l, ale ne
větším než 2,0 l. 0,5 l vody stačí k vaření na páře po dobu 30 minut.
2. Nasadit víko (2) (bez měřidla (1)).
3. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
4. Na víku (2) umístit tác pro otékání (17).
5. Na tác pro otékání (17) umístit sadu pro vaření na páře (14,15,16). Je možné použít
samotnou nádobu (16) s víkem (14), nebo nádobu (16) společně s tácem (15) a víkem
(14). Do sady umístit produkty k vaření.
6. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
7. Vybrat požadovaný režim práce (pouze ohřívání, nebo ohřívání + míchání).
POZOR.
- Existuje nebezpečí popálení horkou vodní párou a horkým kondenzátem.
- Není dovoleno používat sadu pro vaření na páře bez víka (14). Víko musí být správně
založeno, aby se produkty mohly uvařit.
- Při použití sady pro vaření na páře není dovoleno ponechávat měřidlo (1) na víku (2)
pracovní nádoby (20).
- Na 30 minut vaření na páře je zapotřebí 0,5 litru (500 ml) vody.
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Způsob 2
1. V pracovní nádobě (20) upevnit nůž (4) a nalít vodu v množství minimálně 0,5 l, ale ne
větším než 2,0 l. 0,5 l vody stačí k vaření na páře po dobu 30 minut.
2. Do pracovní nádoby (20) vložit košík (18) s produkty k vaření.
3. Nasadit víko (2) společně s měřidlem (1).
4. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
5. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
6. Vybrat požadovaný režim práce (pouze ohřívání, nebo ohřívání + míchání).
7. Po ukončení vaření na páře vyjmout s pomocí špachtle (21) košík (18) s uvařenými
produkty.

CZ

POZOR.
- Existuje nebezpečí popálení horkou vodní párou a horkým kondenzátem.
- Na 30 minut vaření na páře je zapotřebí 0,5 litru (500 ml) vody.
- K míchání složek v košíku (18) a k vytahování košíku (18) s pracovní nádoby (20) používat
výhradně špachtli (21).
- Není dovoleno používat špachtli (21), jestliže se nůž (4) otáčí.
Způsob 3
1. V pracovní nádobě (20) upevnit nůž (4) a nalít vodu v množství minimálně 0,5 l, ale ne
větším než 2,0 l. 0,5 l vody stačí k vaření na páře po dobu 30 minut.
2. Do pracovní nádoby (20) vložit košík (18) s produkty k vaření.
3. Nasadit víko (2) (bez měřidla (1)).
4. Umístit pracovní nádobu (20) na těleso (12) a zablokovat.
5. Na víku (2) umístit tác pro otékání (17).
6. Na tác pro otékání (17) umístit sadu pro vaření na páře (14,15,16). Je možné použít
samotnou nádobu (16) s víkem (14), nebo nádobu (16) společně s tácem (15) a víkem
(14). Do sady umístit produkty k vaření.
7. Připojit zařízení do elektrické sítě a zapnout pomocí vypínače (13).
8. Vybrat požadovaný režim práce (pouze ohřívání, nebo ohřívání + míchání).
9. Po ukončení vaření na páře vyjmout s pomocí špachtle (21) košík (18) s uvařenými
produkty.
POZOR.
- Existuje nebezpečí popálení horkou vodní párou a horkým kondenzátem.
- Není dovoleno používat sadu pro vaření na páře bez víka (14). Víko musí být správně
založeno, aby se produkty mohly uvařit.
- Při použití sady pro vaření na páře není dovoleno ponechávat měřidlo (1) na víku (2)
pracovní nádoby (20).
- Na 30 minut vaření na páře je zapotřebí 0,5 litru (500 ml) vody.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Těleso (12) ani pracovní nádobu (20) ani nůž (4) není možné mýt v myčce na nádobí.
1. Před čištěním zařízení je nutné vypnout vypínač (13) a zařízení odpojit od elektrické sítě.
2. Není dovoleno ponořovat pracovní nádobu (20) do vody.
3. Po vychladnutí pracovní nádoby (20) demontovat nůž (4). Nůž (4) je velmi ostrý. Při jeho
čištění je nutné dodržovat zvláštní opatrnost.
4. Pracovní nádobu (20) očistit zevnitř i na povrchu. Kontakty ve spodní části pracovní
nádoby (20) musí být vždy čisté a suché. Je možné je čistit pouze s pomocí vlhkého
hadříku.
5. K čištění zařízení není dovoleno používat předměty s ostrým zakončením nebo ostré
předměty, protože by mohly způsobit poškození funkčních částí zařízení, nebo by
mohly narušit bezpečnostní funkce zařízení.
6. Všechny pohyblivé části je nutné umýt teplou vodou s tekutým přípravkem na mytí
nádobí. Nejlépe je mýt části hned po jejich použití. Po propláchnutí čistou horkou
vodou je nutné je nechat vysušit.
7. Doporučuje se namazat ostří malým množstvím rostlinného oleje.
8. Nikdy neponořovat těleso (12) do vody, ani neproplachovat pod proudem tekoucí vody.
Těleso (12) zařízení čistit pouze s pomocí vlhkého hadříku.
9. Pokud je umytí pracovní nádoby (20) a nože složité, je možné před demontáží nože (4)
nalít do pracovní nádoby (20) malé množství horké vody s tekutým přípravkem na mytí
nádobí a na několik sekund spustit zařízení s rychlostí 1.
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Kódy chyb

CZ

Kód

Význam

Řešení

E01

Poškození čidla teploty

Nutná servisní oprava

E02

Nefunguje blokáda víka pracovní
nádoby

Vypnout zařízení, otočit víko pracovní
nádoby směrem doprava k zablokování
a resetovat zařízení

E03

1.Pracovní nádoba je nesprávně
nasazena na těleso .
2. Víko je nesprávně nasazeno na
pracovní nádobu

Správně nasadit pracovní nádobu na
těleso nebo správně nasadit víko na
pracovní nádobu. Spustit zařízení.

E04

1. Příliš velké množství materiálu
v pracovní nádobě nebo příliš malá
rychlost motoru.
2. Došlo ke spuštění tepelného
jištění motoru v důsledku přehřátí
motoru po příliš dlouhé práci
zařízení.

1. Zmenšit množství nebo nastavit vyšší
rychlost.
2. Vypnout zařízení na několik minut

E5

Havárie zařízení

Nutná servisní oprava

Pozor. Pokud žádné z řešení nepřináší pozitivní výsledek, pak je nutné kontaktovat servis
výrobce.

Označení informuje, že tento výrobek nemůže být na území celé Evropské unie
likvidován společně s jinými odpady pocházejícími z domácnosti. Aby bylo
zabráněno znečištění životního prostředí a ohrožení zdraví lidí v důsledku
nekontrolovaného odstraňování odpadů, je zařízení nutné odevzdat ke zpracování
podniku, který odpovídá za realizaci vyrovnaného druhotného využívání surovin. Pro
odevzdání spotřebovaného zařízení využijte systém odběru spotřebovaných zařízení
nebo kontaktujte místo, ve kterém bylo zařízení zakoupeno, aby toto zařízení bylo
zpracováno během recyklace, která bude bezpečná vůči životnímu prostředí.
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Základní Recepty
Moučkový cukr
Složení:
50g cukru

Čas přípravy:

1 min

Příslušenství:
nůž
špachtle

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit cukr a rozdrtit jej : po dobu 20s / otáčky 10

Strouhanka
Složení:
3 suché housky

Čas přípravy:

2 min

Příslušenství:
nůž
špachtle

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit suchou housku pokrájenou (polámanou) na
menší kousky, mixovat cca 20s / otáčky 10.
Rada
Houska musí být dobře vysušená.
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Pěna z bílků
Složení:
bílky: min. 60 g – max 300 g
špetka soli

Čas přípravy:

CZ

5min

Příslušenství:
nůž
motýlek
špachtle

Příprava:
1. Na noži (4) připevnit nástavec pro šlehání „motýlek” (7).
2. V pracovní nádobě (20) umístit bílky a sůl, šlehat 3 min. /otáčky 5. Čas
šlehání je závislý na množství bílků. Na ušlehání pěny z 60 g bílků jsou
zapotřebí cca 3 minuty šlehání.
Rada
Pracovní nádoba, nůž a „motýlek” musí být čisté a suché.

Šlehačka
Složení:
300 g smetany na šlehání 30% – silně
vychlazené

Čas přípravy:

2min

Příslušenství:
nůž
motýlek
špachtle

Příprava:
1. Na noži upevnit nástavec pro šlehání „motýlek”.
2. V pracovní nádobě umístit smetanu, šlehat 1 min. /otáčky 5, až do získání
požadované konzistence.
Rada
Čas šlehání závisí na mnoha ukazatelích, mimo jiné na množství a teplotě
smetany. Pokud smetana nebude silně zchlazená, pak se neušlehá.
Pokud bude šlehání smetany probíhat příliš dlouho, vznikne místo šlehačky
máslo.
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Džem
Složení:
150 g jablek, oloupaných a nakrájených na čtvrtky
150 g ovoce kiwi, oloupaných a nakrájených na kostičky
200 g cukru
10 g červeného vína

Čas přípravy:

15min

Příslušenství:
nůž
špachtle

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit jablka, kiwi a cukr, vařit 9 min/100°C /otáčky 5.
2. Přilít víno, vařit 1 min. /100°C /otáčky 5.
3. Přeložit do nádoby. Po vychladnutí přechovávat v lednici.
Rada
Džem je možné obohatit jiným ovocem.
Množství cukru je nutné přizpůsobit individuálním chutím a druhu ovoce.

Banánové smoothie
Složení:
500 g čerstvého mléka
200 g velmi zralých banánů (bez slupek, nakrájených)
30 g cukru

Čas přípravy:

3min

Příslušenství:
nůž
špachtle

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit mléko, banány a cukr, mixovat po dobu 30 s/
otáčky 12.
2. Servírovat bezprostředně po přípravě.
Rada
Smoothie je možné obohatit jiným velmi zralým ovocem
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Zeleninový koncentrát
Složení:
250 g hovězí kližky
250 g masa z kuřecích paliček – bez
kůže,
150 g mrkve
75 g celeru
75 g kořene petržele
75 g cibule
10 g česneku
2 větvičky šalvěje – pouze listy
2 větvičky rozmarýnu – pouze listy
1 svazek petrželky
3 bobkové listy (sušené)
4 zrnka nového koření
10 zrnek koriandry
10 zrnek černého pepře
110 ml vody
180 g soli

Čas přípravy:

CZ

50min

Příslušenství:
nůž
špachtle

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit očištěnou a na kostky nakrájenou zeleninu.
2. Přidat lístky šalvěje, rozmarýnu a nať petržele, všechno mixovat po dobu
7 sekund / otáčky 6. Přeložit do jiné nádoby.
3. V pracovní nádobě umístit maso nakrájené na kousky a mixovat po dobu
5s /otáčky 7.
4. Přidat dříve rozmixovanou zeleninu a zbytek potřebných složek, vařit 25
min. /100°C /otáčky 2. Do víka nevkládat měřidlo.
5. Po uvaření umístit do víka měřidlo a mixovat po dobu 1 min. /otáčky 10.
6. Přeložit do nádoby. Po vychladnutí přechovávat v lednici.
Rada:
K přípravě 500 ml polévky stačí 1-2 lžičky pasty.
Místo vody je možné použít víno.
Je možné používat také jiné koření, např. libeček..
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Zeleninová polévka na mléku
Složení:
50 g mrkve
30 g cibule
200 g brambor
100 g celeru
120 g zelených čínských cibulek
2 g pepře
1 l mléka
50 g přírodního krémového sýra
2 g soli
200 g smetany

Příslušenství:
nůž
špachtle

Čas přípravy:

30min

Počet porcí:

6

Příprava:
1. V pracovní nádobě umístit očištěnou a na kousky nakrájenou zeleninu,
mixovat po dobu 1 min. /otáčky 6. Špachtlí shrnout složky ze stěn na dno
pracovní nádoby.
2. Přidat mléko, pepř, sůl, vařit po dobu 16 min. /100°C /otáčky 2.
3. Přidat smetanu a sýr, mixovat po dobu 20 s /otáčky 8.
4. Vařit dále po dobu 4 min. /100°C /otáčky 2.
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Eldom Sp. z o.o.
Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412

eldom.eu

