Multifunkciós konyhai robotgép MFC2000
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Tisztelt Vásárló!
HU
Köszönjük, hogy a PERFECTMIX MFC2000 multifunkciós konyhai robotgép
vásárlása mellett döntöttek. Mostantól kezdve a főzés nem csak időmegtakarítást,
de igazi élvezetet is jelent majd.
Fedezzék fel a berendezés által kínált rengeteg lehetőséget: főzést, aprítást,
keverést, habverést, dagasztást és párolást.
Az alábbi használati utasításban megtalálhatják minden funkció és munkaüzem
leírását, továbbá alapvető recepteket, melyek segítségével felfedezhetik a
PERFECTMIX nyújtotta számos lehetőséget.
Jó étvágyat!
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Első használat előtt gondosan olvassa végig a jelen használati
útmutató teljes tartalmát.
1. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyerekek, illetve csökkent
fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve kellő
tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak
akkor használhatják, ha közben felügyelik őket vagy a
készülék biztonságos használatára megtanították őket és
megértették a kapcsolódó veszélyeket. A gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem
végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
2. Kizárólag otthoni használatra szolgál, kereskedelmi vagy
a rendeltetésének nem megfelelő használata a garancia
elvesztésével jár.
3. A készüléket kizárólag a csomagolásban található eredeti
tartozékokkal szabad használni.
4. A tápkábelt kizárólag földeléssel ellátott hálózati csatlakozóba
szabad bedugni.
5. Ügyeljen arra, hogy egy áramkörre ne csatlakoztasson túl sok
fogyasztót.
6. A dugasz kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló
(13) segítségével.
7. Amikor kihúzza a készüléket a hálózati csatlakozóból, mindig
a dugaszt fogja, ne a tápkábelt húzza.
8. Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha
felügyelet nélkül hagyja, nem használja, illetve elrakás,
összeszerelés vagy tisztítás előtt is.
9. Mindig tartsa szem előtt a bekapcsolt készüléket, főleg,
ha a közelben gyerekek is tartózkodnak. Ha elhagyja azt a
helyiséget, amelyben a készülék található, előbb kapcsolja azt
ki.
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10. A készüléket kizárólag sima, stabil és hőálló felületen szabad HU
elhelyezni.
11. A készülék bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
minden rész a megfelelően lett összeszerelve.
12. Ne helyezze át a készüléket, amikor az be van kapcsolva.
13. Ne nyúljon a készülékhez (12) vizes kezekkel.
14. A készülék biztonságos használata érdekében tilos a
keverőedényt (20) a megjelölt max. szint felé feltölteni.
Az edény túltöltése a meleg alapanyagok kontrolálatlan
szétfröcskölésével járhat, ami a felhasználó sérülését és a
készülék megrongálását okozhatja.
15. Soha ne tegye az ujjait a fedél nyílásába (2) amikor a készülék
be van kapcsolva.
16. Tilos papírt, kartont, műanyagot, fémet stb. tenni a
keverőedénybe (20).
17. Ne helyezze a készüléket és a tápkábelt hőforrás mellé.
18. A készülékhez való kényelmes és biztonságos hozzáférés
érdekében helyezze azt megfelelő magasságra.
19. Ne használja szabad ég alatt.
20. Ne kapcsolja be a készüléket úgy, hogy nincsen benne
élelmiszer.
21. Ne merítse a tápkábelt és a készüléket (12) vízbe.
22. Ne használja, ha a tápkábel meghibásodott, a készülék leesett,
vagy más módon rongálódott.
23. A sérült tápkábelt biztonsági okokból kizárólag a
márkaszervizben szabad kicserélni.
24. A készüléket kizárólag engedélyezett márkaszervizben
szabad javítani (ezek listáját a jótállási jegy, illetve a www.
eldom.eu oldal tartalmazza). Bármilyen újítás, illetve nem
eredeti alkatrész használata tilos és a készülék használatának
biztonságát veszélyezteti.
25. Az Eldom Sp. z o. o. nem vállal felelősséget a készülék nem
megfelelő használatából származó károkért.
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FIGYELMEZTÉSEK
VIGYÁZAT A készüléken a “forró felület” jel látható. Ez a jel arról
tájékoztat, hogy az adott rész forró lehet és tilos szabad kézzel
hozzányúlni.
Forró alapanyagok keverésekor fokozottan ügyeljen biztonságára.
Forró alapanyagok keverése után várja meg, míg a kés (4) megáll.
Vegye le a keverőtálat (20) a készülékről (12) majd először vegye ki a
mérőeszközt (1), majd távolítsa el a fedelet (2).
FIGYELEM. A kés (4) nagyon éles. Nem megfelelő használata
sérülést okozhat. Fokozottan ügyeljen biztonságára a kés (4)
használata közben és csak annak felsőrészét fogja meg.
1. Ne nyúljon a késhez (4) amikor a készülék be van kapcsolva. A
készülék kikapcsolása után csak akkor nyúljon hozzá, ha már nem
forog.
2. Tilos a készüléket megrongálódott késsel (4) használni.
3. A kés (4) alá mindig helyezzen szigetelést (5). A szigetelés (5) hiánya
esetén a keverőedényben feldolgozott alapanyagok kifolyhatnak és
veszélyeztethetik a felhasználó biztonságát vagy megrongálhatják a
készüléket.
4. Ne használja a készüléket csont, illetve más nagyon kemény termékek
aprításához.
5. A kés kopóeszköz és természetes elhasználódásnak van kitéve. Nem
szabad a kést (4) élezni. Amennyiben már nem éles, ki kell cserélni.
6. Nagyon kemény termékek aprítása esetén a készülék megengedett
megszakítás nélküli munkaideje 40 másodperc. A következő
bekapcsolás előtt 5 percet kell várni.
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

HU

1. Mérőeszköz
2. A keverőedény fedele
3. A keverőedény szigetelése
4. Kés
5. A kés szigetelése
6. Rögzítő
7. Habverő fej
8. Keverő fej
9. Edény blokád
10. Kijelző
11. Vezérlőpult
12. Gépház
13. Főkapcsoló
14. A párolókészlet fedele
15. Tálca
16. Tartály
17. Csöpögtető edény
18. Kosár
19. Edény blokád
20. Keverőedény
21. Spatula

MŰSZAKI ADATOK
– összteljesítmény: 1500 W
– fűtőszál - teljesítmény 1000 W
– motor - teljesítmény 500W
– hálózati feszültség: 230 V, ~50 Hz
– fordulatszám: 100 – 4500 ford./perc
– keverőedény űrtartalma: 2 l
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VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA

HU

A) PULSE – pulzus üzemmód – 2 mp / 12 fordulat és 1 mp / 1 fordulat ciklusú keverési
mód bekapcsolása. A programot az (A) gomb segítségével lehet ki- és bekapcsolni. A
program 60°C felett nem működik.
B) TURBO – a max. sebesség (12 fordulat) azonnali elérése. A programot a (B) nyomógomb
segítségével lehet bekapcsolni, addig működik, amíg a nyomógomb le van nyomva. A
program 60°C felett nem működik.
C) Fordulat – a készülék sebességének szabályozása. A készülék sebességének
beállításához nyomja meg a (C) nyomógombot, ekkor a kijelzőn (10) a „c” mező villogni
kezd. A (+) (–) gombok segítségével állítsa be a fordulatszámot 1 és 12 között.
D) Hőmérséklet – hőmérséklet szabályozása. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a
(D) gombot, ekkor a kijelzőn (10) a „b” mező villogni kezd. A (+) (–) gombok segítségével
állítsa be a hőmérsékletet 20-120oC között:
a „+” nyomógomb megnyomásával 10°C-kal lehet emelni a hőmérsékletet.
a „-” nyomógomb megnyomásával 1°C-kal lehet csökkenteni a hőmérsékletet.
A funkció működését a (D) nyomógomb jelzőlámpájának felgyulladása jelzi.
E) Idő – az időzítő bekapcsolása (1 másodperctől 60 percig terjedő tartományban). Az
időzítő bekapcsolásához nyomja be az (E) nyomógombot, ekkor a kijelzőn (10) az „a”
mező villogni kezd.
A (+) (–) gombok segítségével állítsa be az időt:
- az 1 mp és 59 mp közötti tartományban: a „+” és „–” nyomógombok 1 s-ként
változtatják az időt,
- az 1 perc és 10 perc közötti tartományban: a „+” és „–” nyomógombok 30 s-ként
változtatják az időt.
- az 10 perc és 60 perc közötti tartományban: a „+” és „–” nyomógombok 1 percenként
változtatják az időt.
F) A START/STOP kapcsolók - a készülék be- és kikapcsolása, illetve a beállítások
visszaállítása. A beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa 2 másodpercig
lenyomva az (F) nyomógombot.
G) (+) segédgomb
H) (–) segédgomb
I) „SLOW COOKING” – a sebesség lecsökkentése 100 fordulat/percre. Akkor működik, ha
a hőmérséklet és sebesség funkciók be vannak kapcsolva. Az (I) gomb segítségével
kapcsolható be és ki. A funkció működését az (I) nyomógomb jelzőlámpájának
felgyulladása jelzi.
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KIJELZŐ
a. Az idő kijelzése (0-60 perc közötti tartományban). Az időzítő beállítása esetén a kijelző
mutatja a megadott időtől eltelt időt. Amennyiben az időzítő nincs bekapcsolva, a
kijelzőn a készülék munkaidejét láthatjuk. Az (F) nyomógomb újbóli megnyomása úgy
kapcsolja be a készüléket, hogy a kijelzett időt nem változtatja meg.
b. Hőmérséklet kijelzése (20°C és 120°C közötti tartományban). A kijelző minden esetben
a keverőedényben lévő valós hőmérsékletet mutatja, akkor is, ha a hőmérséklet nem
lett beállítva.
c. A sebesség kijelzése 01 és 12 között.
A beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az (F)
gombot.

HASZNÁLAT

Első használat előtt a készülék minden olyan részét, amelyik az étellel érintkezik,
gondosan meg kell mosni. (lásd: Tisztítás és karbantartás fejezet).
A KÉS BEHELYEZÉSE A KEVERŐEDÉNYBE
1. Helyezze a kést (4) és a szigetelést (5) (1. ábra) a keverőedény (20) alján lévő nyílásba,
ügyelve a megfelelő fekvésükre (2. ábra).
2. Az edény másik oldalán tegye fel a rögzítő elemet és húzza
be balra csavarva (3. ábra).
3. A kés (4) keverőedényből (20) való eltávolításához egyik
kézzel meg kell fogni a kést, másik kézzel a másik oldalon le
kell csavarozni a rögzítő elemet.
VIGYÁZAT.
- A kés (4) nagyon éles. Fokozottan ügyeljen biztonságára és a
kést kizárólag a felső részénél fogva tartsa.
- A kés (4) alá mindig helyezze fel a
szigetelést (5). A szigetelés (5) hiánya miatt
a keverőedényben lévő étel kifolyhat és
megrongálhatja a készüléket.
VIGYÁZAT.
- A keverőedényen (20) a „forró felület” jel
látható. Ez a jel arról tájékoztat, hogy az
adott rész forró lehet és tilos szabad kézzel
hozzányúlni.
- A készülék biztonságos használatához ne
töltse a keverőedényt a max. megengedett
szinten túl (2 l).
- A keverőedény (20) fogantyúja kizárólag az
edény leemelésére és áthelyezésére szolgál.

12

A FEDÉL FELHELYEZÉSE
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1. A fedelet (2) a szigeteléssel együtt ( 3) (4. ábra) úgy helyezze a keverőedényre (20), hogy
az edény csőre a fedélen lévő hézagban legyen. Kattanásig enyhén nyomja rá a fedelet
a keverőedényre (20) (5. ábra).
2. A fedél eltávolításához (20) oldja fel a keverőedény fogantyújában lévő blokádot (19) és
emelje fel a fedelet.
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A MÉRŐESZKÖZ ELHELYEZÉSE

1. A mérőeszközt (1) helyezze a keverőedény (20) fedelének nyílásába és tekerje el
kattanásig (6. ábra).
A KEVERŐEDÉNY FELHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA
1. A keverőedényben (20) a késnek (4) és a szigetelésnek (5) benne kell lennie.
2. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) a 7. ábrának megfelelően.

A Z1 és a Z2, valamint a T1 és T2 pontoknak egymást fedniük kell.
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3. Tekerje a (9) blokádot balra kattanásig (8. ábra).
FIGYELEM!
A PERFECTMIX-nek beépített blokádja van. Ennek a funkciónak köszönhetően a készüléket
csak akkor lehet bekapcsolni, ha az edény megfelelően van felhelyezve. A megfelelő
felhelyezés után a mikrokapcsoló blokádja feloldódik.
Tilos levenni a fedelet (2) amikor a készülék be van kapcsolva, ugyanis az edény forró
tartalma és a kés (4) élet- és balesetveszélyesek lehetnek. A fedelet (2) csak akkor lehet
felnyitni, ha a készülék ki van kapcsolva és a kés (4) már nem forog.
A KEVERŐEDÉNY ELTÁVOLÍTÁSA:
1. A keverőedény (20) feloldásához tekerje a blokádot (9) balra.
2. Emelje le a keverőedényt (20) a készülékről (12).
3. Fordítsa el a mérőeszközt (1) és vegye le a fedélről (2).
4. Húzza oldalra a blokádot (19) és vegye le a fedelet (2).
A PÁROLÓKOSÁR FELHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA
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A HABVERŐ FEJ FELHELYEZÉSE
A habverő fejnek (7) köszönhetően jobb eredményt lehet elérni tejszínhab, majonéz vagy
tojáshab készítésekor.
A habverő fej felszerelése (9. ábra)

1. Tartsa a habverő fejet (7) a golyós végénél.
2. Helyezze a habverő fejet (7) a kés felső részére (4) (9. ábra).
3. A habverő fej (7) késről (4) való eltávolításához fogja meg a habverő fej golyós végét és
húzza felfelé mindkét irányba tekergetve.
4. Amikor a habverő fej (7) fel van helyezve, a fordulatszámot 5-re kell korlátozni. A
nagyobb fordulatszám megrongálhatja a habverő fejet (7).
5. Ne használjon 100°C-nál magasabb hőmérsékletet.
A KEVERŐ FEJ FELHELYEZÉSE

1. Tartsa a keverő fejet (8) a golyós végénél.
2. Helyezze a keverő fejet (8) a kés felső részére (4) (10. ábra).
3. A habverő fej (8) késről (4) való eltávolításához fogja meg a habverő fej golyós végét és
húzza felfelé balra fordítva.
4. Amikor a keverő fej (8) fel van helyezve, a fordulatszámot 5-re kell korlátozni. A nagyobb
fordulatszám megrongálhatja a keverőfejet (8).
5. Ne használjon 100°C-nál magasabb hőmérsékletet.
6. Folyékony alapanyagok keveréséhez használja.
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A KÉSZÜLÉK ÜZEMMÓDJAI
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KEVERÉS
1. Helyezze a késsel (4) felszerelt keverőedénybe (20) az alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Nyomja meg a (C) gombot és állítsa be a fordulatszámot (1 és 12 között) a (+) és a (-)
gombok segítségével.
6. Nyomja meg az (E) gombot és állítsa be az időzítőt (1s és 60 perc között) a (+) és a (-)
gombok segítségével.
7. Az (F) gomb megnyomásával a készülék dolgozni kezd és az időzítő bekapcsol. A
visszaszámlálás vége előtt 5 másodperccel a készülék hangjelzést ad le. A készülék
automatikusan kikapcsol és a kijelző villogni kezd, amíg valamelyik gombot meg nem
nyomjuk.
8. Amennyiben az időzítő nem kerül beállításra, a kijelzőn (10) a készülék munkaideje
jelenik meg. Egy óra után a készülék automatikusan kikapcsol.
9. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az (F) gombot.
10. A készülék kikapcsolásakor várja meg, míg a kés (4) megáll, majd vegye le a
keverőedényt (20) a készülékről (12).
11. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).
FIGYELEM.
Amennyiben keményebb ételeket (pl. kávébab, mandula) dolgoz fel, a készüléket
legfeljebb 40 másodpercig tartsa bekapcsolva. Az újabb indítás előtt hagyja a készüléket
lehűlni és legalább 10 percig pihentesse.
HABVERÉS
1. Helyezze a késsel (4) és habverő fejjel (7) felszerelt keverőedénybe (20) az
alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Válassza ki a keverő üzemmódot, max. 5. szintű fordulatszámot megadva.
6. A készülék kikapcsolásakor várja meg, míg a kés (4) megáll, majd vegye le a
keverőedényt (20) a készülékről (12).
7. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).
FIGYELEM.
1. Ne használjon olyan alapanyagokat, melyek megrongálhatják vagy beszoríthatják a
habverő fejet (7) a készülék működése közben.
2. Ezt a véget ne használja tészta gyúráshoz!
3. Ne használjon 100°C-nál magasabb hőmérsékletet.
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TÉSZTA GYÚRÁSA
A kés (4) tökéletesen megfelel különböző tészták gyúrásához
1. Helyezze a késsel (4) felszerelt keverőedénybe (20) az alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Nyomja meg a (C) gombot és állítsa be a receptnek megfelelő fordulatszámot (2 és 4
között) a (+) és a (-) gombok segítségével.
6. Nyomja meg az (E) gombot és állítsa be az időzítőt (1s és 60 perc között) a (+) és a (-)
gombok segítségével.
7. Az (F) gomb megnyomásával a készülék dolgozni kezd és az időzítő bekapcsol. A
visszaszámlálás vége előtt 5 másodperccel a készülék hangjelzést ad le. A készülék
automatikusan kikapcsol és a kijelző villogni kezd, amíg valamelyik gombot meg nem
nyomjuk.
8. Amennyiben az időzítő nem kerül beállításra, a kijelzőn (10) a készülék munkaideje
jelenik meg. Egy óra után a készülék automatikusan kikapcsol.
9. A készülék korábbi kikapcsolásához nyomja meg az (F) gombot.
10. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).
FIGYELEM.
1. Tészta gyúrásakor a tészta súlya nem haladhatja meg a 0,5 kg-ot. 0,5 kg-nál nagyobb
tésztamennyiség feldolgozása megrongálhatja a készüléket.
2. Vigyázat. A kés (4) nagyon éles. Tilos a tésztát kézzel kivenni! A kész tésztát a spatula
(21) segítségével vegye ki.
MELEGÍTÉS
1. Helyezze a késsel (4) felszerelt keverőedénybe (20) az alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Nyomja meg az (E) gombot és állítsa be a kívánt időt (max. 60 perc) a (+) és a (-) gombok
segítségével.
6. Nyomja meg a (D) gombot és állítsa be a hőmérsékletet (20°C és 120 °C között).
Bekapcsolás után a jelzőlámpa fénye villogni kezd. Amennyiben a hőmérséklet nincs
megadva, a melegítés nem kezdődik meg. A hőmérséklet beállításával a készülék a
megadott hőmérsékleten tartja meleg a keverőedény tartalmát.
7. Az (F) gomb megnyomásával a készülék dolgozni kezd és az időzítő bekapcsol. A
visszaszámlálás vége előtt 5 másodperccel a készülék hangjelzést ad le. A készülék
automatikusan kikapcsol és a kijelző villogni kezd, amíg valamelyik gombot meg nem
nyomjuk.
8. Amennyiben az időzítő nem kerül beállításra, a kijelzőn (10) a készülék munkaideje
jelenik meg. Egy óra után a készülék automatikusan kikapcsol.
9. A készülék korábbi kikapcsolásához nyomja meg az (F) gombot.
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10. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).

HU

FIGYELEM.
- Ebben a módban a „slow cooking”(I) funkció nem működik.
- Ne nyúljon szabad kézzel a keverőedény (20) fém részeihez, a fedélhez (2) és
mérőeszközéhez (1).
- Ne melegítse a keverőedényt (20) amikor az üres.
- Ne melegítsen egyszerre 500 ml-nél több tejet.
- Termikus biztosíték: amikor a keverőedényben a hőmérséklet 60°C-nál magasabb a
„PULSE” és a „TURBO” üzemmódok nem működnek.
MELEGÍTÉS ÉS KEVERÉS
1. Helyezze a késsel (4) felszerelt keverőedénybe (20) az alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Nyomja meg a (C) gombot és állítsa be a fordulatszámot (1 és 12 között) a (+) és a (-)
gombok segítségével.
6. Nyomja meg az (E) gombot és állítsa be az időzítőt (max. 60 perc) a (+) és a (-) gombok
segítségével.
7. Nyomja meg a (D) gombot és állítsa be a hőmérsékletet (20°C és 120 °C között).
Bekapcsolás után a (D) gomb jelzőlámpája villogni kezd. Amennyiben a hőmérséklet
nincs megadva, a melegítés nem kezdődik meg. A hőmérséklet beállításával a készülék
a megadott hőmérsékleten tartja meleg a keverőedény tartalmát.
8. Az (F) gomb megnyomásával a készülék dolgozni kezd és az időzítő bekapcsol. A
visszaszámlálás vége előtt 5 másodperccel a készülék hangjelzést ad le. A készülék
automatikusan kikapcsol és a kijelző villogni kezd, amíg valamelyik gombot meg nem
nyomjuk.
9. Amennyiben az időzítő nem kerül beállításra, a kijelzőn (10) a készülék munkaideje
jelenik meg. Egy óra után a készülék automatikusan kikapcsol.
10. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az (F) gombot.
11. A készülék kikapcsolásakor várja meg, míg a kés (4) megáll, majd vegye le a
keverőedényt (20) a készülékről (12).
12. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).
FIGYELEM.
- Ebben az üzemmódban használhatja a „slow cooking”(I) funkciót.
- Ne nyúljon szabad kézzel a keverőedény (20) fém részeihez, a fedélhez (2) és
mérőeszközéhez (1).
- Ne melegítse a keverőedényt (20) amikor az üres.
- Ne melegítsen egyszerre 500 ml-nél több tejet.
- Termikus kibiztosítás: amikor a keverőedényben a hőmérséklet 60°C-nál magasabb a
„PULSE” és a „TURBO” üzemmódok nem működnek.
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KEVERÉS KEVERŐ FEJJEL
1. Helyezze a késsel (4) és keverő fejjel (7) felszerelt keverőedénybe (20) az alapanyagokat.
2. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
5. Válassza ki a keverő üzemmódot, max. 5. szintű fordulatszámot megadva.
6. A készülék kikapcsolásakor várja meg, míg a kés (4) megáll, majd vegye le a
keverőedényt (20) a készülékről (12).
7. Vegye le a fedelet (2) és a spatula (21) segítségével ürítse ki a keverőedényt (20).
FIGYELEM.
1. Ne használjon olyan alapanyagokat, melyek megrongálhatják vagy beszoríthatják a
keverő fejet (7) a készülék működése közben.
3. Ezt a véget ne használja tészta gyúráshoz!
4. Ne használjon 100°C-nál magasabb hőmérsékletet.
PÁROLÁS
A PERFECTMIX segítségével többféleképpen lehet párolni az ételeket:
Kizárólag a párolókészlet használatával (1. mód), kizárólag a kosár használatával (18) (2.
mód), a kosár és a párolókészlet használatával (3. mód).
1. mód
1. Helyezze a kést (4) a keverőedénybe és öntsön vizet az edényben, minimum 0,5 l, de
nem több, mint 2,0 l mennyiségben. 0,5 l vízzel 30 percen keresztül lehet párolni.
2. Tegye fel a fedelet (2) (a mérőeszköz (1) nélkül).
3. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
4. Helyezze a fedélre (2) a csöpögtető edényt (17).
5. A csöpögtető edényen (17) helyezze el a párolókészletet (14,15,16). Használhatja
egyedül a tartályt (16) a fedéllel (14) vagy a tartályt (16) a tálcával (15) és a fedéllel (14).
A készleten helyezze el az alapanyagokat.
6. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
7. Kapcsolja be a kívánt üzemmódot (csak melegítés vagy melegítés és keverés).
FIGYELEM.
1. Ügyeljen rá nehogy megégesse magát a forró vízgőzzel és párával.
2. Tilos a párolókészletet a fedél (14) nélkül használni. A fedelet megfelelően kell
felhelyezni ahhoz, hogy az alapanyagok megpuhuljanak.
3. A párolókészlet használatakor ne hagyja a mérőeszközt (1) keverőedény (20) a fedelén
(2).
4. 30 perc pároláshoz 0,5 liter (500 ml) vízre van szükség.
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2. mód
HU
1. Helyezze a kést (4) a keverőedénybe és öntsön vizet az edényben, minimum 0,5 l, de
nem több, mint 2,0 l mennyiségben. 0,5 l vízzel 30 percen keresztül lehet párolni.
2. Tegye a keverőedénybe (20) a kosarat (18) az alapanyagokkal.
3. Tegye fel a fedelet (2) és a mérőeszközt (1).
4. Helyezze a fedélre (2) a csöpögtető edényt (17).
5. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
6. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
7. Kapcsolja be a kívánt üzemmódot (csak melegítés vagy melegítés + keverés).
8. A párolás végeztével a spatula (21) segítségével vegye ki a kosarat (18) a megfőtt étellel.
FIGYELEM.
1. Ügyeljen rá nehogy megégesse magát a forró vízgőzzel és párával.
2. 30 perc pároláshoz 0,5 liter (500 ml) vízre van szükség.
3. A kosárban (18) lévő alapanyagok keveréséhez és a kosár (18) kiemeléséhez a
keverőedényből (20) kizárólag a spatulát (21) használja.
4. Ne használja a spatulát (21) forgó kés (4) esetén.
3. mód
1. Helyezze a kést (4) a keverőedénybe és öntsön vizet az edényben, minimum 0,5 l, de
nem több, mint 2,0 l mennyiségben. 0,5 l vízzel 30 percen keresztül lehet párolni.
2. Tegye a keverőedénybe (20) a kosarat (18) az alapanyagokkal.
3. Tegye fel a fedelet (2) (a mérőeszköz (1) nélkül).
4. Helyezze a keverőedényt (20) a készülékre (12) és blokkolja le.
5. Helyezze a fedélre (2) a csöpögtető edényt (17).
6. A csöpögtető edényen (17) helyezze el a párolókészletet (14,15,16). Használhatja
egyedül a tartályt (16) a fedéllel (14) vagy a tartályt (16) a tálcával (15) és a fedéllel (14).
A készleten helyezze el az alapanyagokat.
7. Csatlakoztassa a készüléket a hálózat feszültségre és kapcsolja be a főkapcsoló (13)
segítségével.
8. Kapcsolja be a kívánt üzemmódot (csak melegítés vagy melegítés és keverés).
9. A párolás végeztével a spatula (21) segítségével vegye ki a kosarat (18) a megfőtt étellel.
FIGYELEM.
1. Ügyeljen rá nehogy megégesse magát a forró vízgőzzel és párával.
2. Tilos a párolókészletet a fedél (14) nélkül használni. A fedelet megfelelően kell
felhelyezni ahhoz, hogy az alapanyagok megpuhuljanak.
3. A párolókészlet használatakor ne hagyja a mérőeszközt (1) keverőedény (20) a fedelén
(2).
4. 30 perc pároláshoz 0,5 liter (500 ml) vízre van szükség.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A gépházat (12) a keverőedényt (20) és a kést (4) nem szabad mosogatógépben mosni.
1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló (13) segítségével és húzza ki a
hálózati feszültségből.
2. Ne merítse a keverőedényt (20) vízbe.
3. A keverőedény kihűlése után (20) távolítsa el a kést (4). A kés (4) nagyon éles. Tisztításkor
vigyázzon, nehogy megvágja magát.
4. Tisztítsa meg a keverő edényt (20) kívül és belül. A keverőedény (20) alján lévő
csatlakozóknak mindig tisztának és száraznak kell lennie. Kizárólag nedves törlőkendő
segítségével tisztítható.
5. A készülék tisztításához tilos éles végű vagy érdes anyagokat használni, ugyanis
a funkcionális részek megrongálásához vezethet vagy a készülék használatának
biztonságát veszélyeztetheti.
6. Minden mozgó rész meleg vízzel és tisztítószerrel mosható. Legjobb azonnal használat
után elmosni őket. Forró vízzel való leöblítésük után azonnal meg kell szárítani.
7. Ajánlott a pengét egy kis növényi olajjal megkenni.
8. Soha ne merítse a gépházat (12) vízbe és ne öblítse vízsugár alatt. A gépházat (12)
nedves törlőkendővel lehet tisztítani.
9. Amennyiben a keverőedény (20) és a kés (4) tisztítása nehéz, a kés eltávolítása (4)
előtt a keverőedénybe (20) egy kis mosogatószerrel kevert forró vizet lehet önteni és
bekapcsolni pár másodpercre a készüléket 1 fokozaton.
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HIBAKÓDOK

HU

Kód

Kód

Megoldás

E01

A hőmérséklet érzékelő
meghibásodása

Szervizelés szükséges

E02

Nem működik a keverőedény
blokádja.

Kapcsolja ki a készüléket, fordítsa el a
keverőedény fedelét jobbra kattanásig
és állítsa vissza a készülék beállításait.

E03

1.A keverőedény () készléken való
felhelyezése nem megfelelő ().
2. A fedél () felhelyezése a
keverőedényen nem megfelelő.

Helyezze el megfelelően a keverőedényt
() a készüléken () vagy a fedelet ()
a keverőedényen. Kapcsolja be a
készüléket.

E04

1. Túl sok összetevő a
keverőedényben () vagy túl kicsi
keverési fordulatszám.
2. A motor termikus biztosítéka a
készülék túl hosszú munkaideje
után kapcsolt be a készülék
túlhevülése miatt. .

1. Csökkentse a keverőedényben lévő
alapanyagok számát vagy növelje a
fordulatszámot.
2. Kapcsolja ki a készüléket pár percre. .

E5

A készülék meghibásodása

Szervizelés szükséges.

Figyelem. Ha semelyik megoldás nem eredményes, vegye fel a kapcsolatot a
márkaszervizzel.

Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unió egész területén tilos más háztartási
hulladékkal együtt elhelyezni. Ahhoz, hogy megelőzze a környezetszennyezést vagy
mások egészségének veszélyeztetését a hulladékok ellenőrizetlen elhelyezése által,
a készüléket a nyersanyagok fenntartható újrahasznosításának promóciójával
foglalkozó szervezetnél adja le. A használt készülék környezetbarát újrahasznosításához
azt a használt készülékek gyűjtőpontján adja le, illetve vegye fel a kapcsolatot azzal az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Egyszerű Receptek
Porcukor
Összetevők:
50g cukor

Elkészítési idő:

1perc

Tartozékok:
kés
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a cukrot a keverőedénybe és aprítsa 20 mp / 10 fordulatszám
sebességen.

Zsemlemorzsa
Összetevők:
3 száraz zsemle

Elkészítési idő:

2 perc

Tartozékok:
kés
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a száraz felvágott (feltördelt) száraz zsömlét a keverőedénybe
és aprítsa 20 mp / 10 fordulatszám sebességen.
Tipp
A zsemle legyen nagyon száraz.
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Tojáshab
Összetevők:
fehérje: min. 60 g – max. 300 g
egy csipet só

Elkészítési idő:

HU

5 perc

Tartozékok:
kés
habverő fej
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a késre (4) a habverő fejet (7).
2. Helyezze a fehérjét és a sót a keverőedénybe (20) és verje 3 perc / 5
fordulatszám sebességen.
A hab elkészítéséhez szükséges idő a fehérje mennyiségétől függ. 60 g
fehérje felveréséhez kb. 3 perc szükséges.
Tipp
A keverőedénynek, a késnek és a habverővégnek száraznak kell lenni.
Elkészítési idő:

Tejszínhab
Összetevők
300 g 30% krém tejszín – erősen
lehűtve

2 perc

Tartozékok:
kés
habverő fej
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a késre (4) a habverő fejet (7).
2. Helyezze a tejszínt a keverőedénybe és verje 1 perc / 5 fordulatszám
sebességen a kívánt konzisztencia eléréséig.
Tipp
A tejszínhab elkészítési ideje számos faktortól függ, többek között a
mennyiségtől és a hőmérséklettől.
Ha a tejszín nincs jól lehűtve nem lehet belőle tejszínhabot készíteni.
Ha a tejszínt túl sokáig hagyja a habverőben vaj less belőle.
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Lekvár
Összetevők
150 g alma, meghámozva és
negyedeire vágva
150 g kivi, meghámozva és kockára
vágva
200 g cukor
10 g vörösbor

Elkészítési idő:

15 perc

Tartozékok:
kés
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a keverőedénybe az almát, a kivit és a cukrot, és főzze 9 perc
/100°C / 5 fordulatszámon.
2. Öntse hozzá a bort, főzze 1 perc /100°C / 5 fordulatszámon.
3. Töltse át a tartályba. Lehűlés után hűtőben tárolja.
Tipp
A lekvárt más gyümölcsökkel is gazdagíthatja.
A cukor mennyiségét egyéni ízlés szerint és a gyümölcsök fajtájától
függően is változtathatja.

Banán smoothie
Összetevők
500 g friss tej
200 g nagyon érett banán (héj nélkül,
felvágva)
30 g cukor

Elkészítési idő:

3 perc

Tartozékok:
kés
spatula

Elkészítés:
1. Helyezze a keverőedénybe a tejet, banánt és a cukrot, majd keverje 30
másodpercen át / 12 fordulatszámon.
2. Elkészítés után azonnal tálalja.
Tipp
A smoothiet más érett gyümölcsökkel is gazdagíthatja.
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Zöldségkoncentrátum
Összetevők:
250 g marhahús csík
250 g csirkelábszár – bőr nélkül,
150 g répa
75 g zeller
75 g fehérrépa
75 g hagyma
10 g fokhagyma
2 szár zsálya – csak levelek
2 szár rozmarin – csak levelek
1 csokor petrezselyem
3 babérlevél (szárított)
4 szem szegfűbors
10 szem koriander
10 szem feketebors
110 ml víz
180 g só

Elkészítési idő:

HU

50 perc

Tartozékok:
kés
spatula

Elkészítés:
1. A keverőedénybe helyezze el a meghámozott és felvágott zöldségeket.
2. Adja hozzá a zsályalevelet, rozmarint és petrezselymet, majd aprítsa ezeket
7 mp / 6 fordulatszámon. Tegye át egy másik edénybe.
3. A keverőedénybe helyezze el a felvágott húst és aprítsa 5 mp / 7
fordulatszámon.
4. Adja hozzá a korábban felaprított zöldségeket és főzze 25 perc /100°C / 2
fordulatszámon. A mérőeszközt ne tegye még a fedélbe.
5. A főzés befejezésével helyezze el a mérőeszközt a fedélben majd keverje 1
perc / 10 fordulatszámon.
6. Helyezze át a tartályba. Lehűlés után a hűtőben tárolja.
Tipp:
500 ml leves elkészítéséhez 1-2 kanál koncentrátum szükséges.
Víz helyett bort is használhat.
Használhat más fűszereket is pl. lestyánt.
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Zöldségleves tejjel

Elkészítési idő:

30 perc

Adagok száma:

6

Összetevők
50 g répa
30 g hagyma
200 g krumpli
100 g zeller
120 g kínai metélőhagyma
2 g bors
1 l tej
50 g természetes krémsajt
2 g só
200 g tejszín

Tartozékok:
kés
spatula

Príprava:
1. Do mixovacej nádoby vložte olúpanú a na kúsky pokrájanú zeleninu,
mixujte asi 1 min. / otáčky 6. Špachtľou zhrňte ingrediencie zo stien na
dno mixovacej nádoby.
2. Pridajte mlieko, čierne korenie, soľ, varte asi 16 minút /100°C /otáčky 2.
3. Pridajte smotanu a syr, mixujte asi 20 s / otáčky 8.
4. Ďalej varte asi 4 min. /100°C /otáčky 2.

28

HU

29

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

eldom.eu

