Multifunkčné kuchynské zariadenie MFC2000
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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

Vážení zákazníci,
máme radosť, že ste sa rozhodli zakúpiť multifunkčné kuchynské zariadenie
PERFECTMIX MFC2000. Od teraz bude varenie znamenať nielen ušetrený čas, ale
tiež čisté potešenie.
Zoznámte sa dôkladne so širokými možnosťami zariadenia, ako sú: varenie,
mixovanie, miešanie, šľahanie, hnetenie cesta a varenie v pare.
V tomto návode na obsluhu nájdete vysvetlenie všetkých funkcií a pracovných
režimov, rovnako ako základné recepty umožňujúce začať vaše dobrodružstvo s
PERFECTMIXOM.
Dobrú chuť
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred prvým použitím sa pozorne zoznámte s celým obsahom
tohto návodu.
1. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými funkciami a
osoby bez dostatku skúseností a znalostí zariadenia, pokiaľ
bude zaistený dozor alebo pokyny týkajúce sa používania
zariadenia bezpečným spôsobom, tak aby boli s tým spojené
nebezpečenstvá zrozumiteľné. So zariadením si nesmú hrať
deti. Deti bez dohľadu nesmú vykonávať čistenie a údržbu
zariadenia.
2. Zariadenie je určené iba na domáce použitie, priemyselné
použitie, v rozpore s určením alebo s týmto návodom
zapríčiní zánik záruky.
3. Zariadenie možno používať len s originálnym, priloženým
príslušenstvom.
4. Napájací kábel zariadenia pripojte k zásuvke vybavenej
ochranným kolíkom.
5. Zamerajte sa na to, aby k jednému odbernému miestu prúdu
nebolo pripojených príliš mnoho odberateľov.
6. Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky je nutné zariadenie
vypnúť vypínačom (13).
7. Zariadenie je nutné odpojiť od siete vytiahnutím za zástrčku a
nie za napájací kábel.
8. Zakaždým odpojte zariadenie od napájania, pokiaľ zariadenie
zostane bez dohľadu a pred zložením, rozložením alebo
čistením.
9. Zariadenie v činnosti je nutné mať vždy na očiach, zvlášť, keď
sa v blízkosti nachádzajú deti. Než opustíte miestnosť, kde sa
zariadenie nachádza, vypnite ho.
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10. Zariadenie postavte na plochý, stabilný povrch odolný
vysokým teplotám.
11. Pred spustením zariadenia sa uistite, či sú všetky súčasti
správne nainštalované.
12. S telesom zariadenia počas jeho činnosti nehýbte.
13. Nedotýkajte sa zariadenia (2) mokrými rukami.
14. Na zaistenie bezpečného používania je zakázané plniť
mixovaciu nádobu (20) nad vyznačenú maximálnu úroveň.
Preplnenie hrozí nekontrolovateľným únikom horúcich
ingrediencií von a vytvára tak nebezpečenstvo ohrozenia
zdravia užívateľa alebo poškodenie.
15. Do otvoru vo veku (2) nikdy počas práce zariadenia
nevkladajte prsty.
16. Do mixovacej nádoby nevkladajte materiály, ako sú: papier,
lepenka, plast, kov atď.
17. Zariadenie nestavajte ani neveďte napájací kábel v blízkosti
zdrojov tepla.
18. Na zaistenie voľného a bezpečného prístupu k zariadeniu ho
postavte do správnej výšky.
19. Nepoužívajte na čerstvom vzduchu.
20. Nespúšťajte prázdne zariadenie.
21. Kábel ani korpus (12) neponárajte do vody.
22. Pokiaľ je kábel alebo zariadenie poškodené, nepoužívajte ich.
23. Pokiaľ dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je nutné ho
vymeniť v servise výrobcu.
24. Opravu zariadenia možno vykonať iba v servise výrobcu
(adresa je uvedená v záručnom liste a na stránke www.eldom.
eu). Všetky úpravy alebo použitie iných než originálnych
náhradných dielov alebo častí zariadenia sú zakázané a
ohrozujú bezpečnosť používania.
25. Firma Eldom Sp. z o. o. nenesie zodpovednosť za prípadné
škody vzniknuté vo výsledku nesprávneho používania
zariadenia.
5

SK

VAROVANIE
POZOR Na zariadení sa nachádza znak “horúci povrch”. Tento znak
znamená, že súčasť môže byť horúca a nemožno sa jej dotýkať
holými rukami.
Je nutné zachovať zvláštnu opatrnosť pri mixovaní horúcich
ingrediencií.
Po skončení mixovania horúcich ingrediencií vyčkajte, až sa nôž (4)
zastaví. Zložte mixovaciu nádobu (20) z korpusu.
(12) a potom najskôr vyberte mierku (1) a následne stiahnite kryt (2).
POZOR. Nôž (4) je veľmi ostrý. Existuje možnosť zranenia v
dôsledku nesprávneho používania. Počas manipulácie s nožom (4)
je nutné zachovávať ostražitosť a držať ho iba za jeho hornú časť.
1. Nedotýkajte sa noža (4) pri zapnutom zariadení, po vypnutí sa je
možné dotknúť sa ho po jeho zastavení.
2. Zariadenie nemožno používať s poškodeným nožom (4).
3. Pod nožom (4) musí byť nasadené tesnenie (5). Chýbajúce tesnenie
(5) môže spôsobiť, že ingrediencie spracovávané v mixovacej nádobe
vytečú a ohrozia zdravie užívateľa alebo vyvolajú poškodenie
zariadenia.
4. Zariadenie nepoužívajte na mletie kostí a iných veľmi tvrdých
ingrediencií.
5. Nôž je spotrebným tovarom a podlieha prirodzenému opotrebovaniu.
Nôž (4) nie je dovolené ostriť. V prípade stupenia je nutné ho vymeniť.
6. Prípustná doba neprerušovanej práce v prípade mletia veľmi tvrdých
ingrediencií je 40 s. Prestávka pred opätovným začatím práce: 5 min.
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VŠEOBECNÝ POPIS ZARIADENIA
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1. Odmerka
2. Kryt mixovacej nádoby
3. Tesnenie veka
4. Nôž
5. Tesnenie noža
6. Upevňovacia matica
7. Šľahací nástavec
8. Miešací nástavec
9. Blokovanie nádoby
10. Displej
11. Riadiaci panel
12. Korpus
13. Hlavný vypínač
14. Veko sady na varenie v pare
15. Podnos
16. Kontajner
17. Odkvapkávacia miska
18. Košík
19. Blokovanie nádoby
20. Mixovacia nádoba
21. Špachtľa

TECHNICKÉ ÚDAJE
- celkový výkon 1500 W
– vykurovacie teleso - výkon 1000 W
– motor - výkon 500W
– napätie napájania: 230 V, ~50 Hz
– rozsah otáčok: 100 – 4500 ot./min
– kapacita mixovacej nádoby: 2 l
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POPIS RIADIACEHO PANELU
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A) PULSE – pulzná práca – spustenie režimu miešania v intervale 2 s /otáčky 12 a 1 s /
otáčky 1. Program sa zapína a vypína tlačidlom (A). Program nepracuje pri teplote nad
60°C.
B) TURBO – okamžite spustenie maximálnej rýchlosti (otáčky 12). Program sa zapína
stlačením tlačidla (B), pracuje po dobu stlačenia tlačidla. Program nepracuje pri teplote
nad 60°C.
C) Otáčky – nastavenie otáčok práce zariadenia. Na nastavenie otáčok stlačte tlačidlo
(C), na displeji (10) bude blikať políčko “c”. Tlačidlami (+) (–) nastavte rýchlosť otáčok v
rozsahu od 1 do 12.
D) Teplota- nastavenie teploty. Na nastavenie teploty stlačte tlačidlo (D), na displeji (10)
bude blikať políčko “b”. Tlačidlami (+) (–) nastavte teplotu v rozsahu od 20-120oC:
tlačidlo „+” zvýši teplotu v krokoch po 10°C, tlačidlo „-” zníži teplotu v krokoch po 1°C.
Zapnutie funkcie signalizuje kontrolka v tlačidle (D).
E) Čas – nastavenie časového vypínača (v rozsahu od 1 sekundy do 60 minút). Na
nastavenie časového vypínača stlačte tlačidlo (E), na displeji (10) bude blikať políčko “a”.
Tlačidlami (+) (–) nastavte čas:
- v rozmedzí od 1 s do 59 s: tlačidlá „+”a„–”zmenia čas v krokoch po 1 s,
- v rozmedzí od 1 min do 10 min: tlačidlá „+”a„–”zmenia čas v krokoch po 30 s,
- v rozmedzí od 10 min do 60 min: tlačidlá „+”a„–”zmenia čas v krokoch po 1 min.
F) Tlačidlo zapínania ŠTART/STOP - zapínanie a vypínanie zariadenia, resetovanie
nastavení. Na resetovanie nastavení stlačte a podržte tlačidlo (F) po dobu 2 s.
G) Pomocné tlačidlo (+). H) Pomocné tlačidlo (–).
I)„SLOW COOKING”– zníženie otáčok na do 100 ot./min. Program pracuje iba so zapnutými
funkciami teploty a otáčok. Zapnutie a vypnutie tlačidlom (I). Zapnutie programu
signalizuje kontrolka v tlačidle (I).
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DISPLEJ
a. Zobrazenie času (v rozsahu 0-60 minút). V prípade nastavenia časového vypínača
bude na displeji zobrazovaný čas uplynulý od zadanej hodnoty. Pokiaľ nebude časový
vypínač nastavený, na displeji bude zobrazovaná doba práce zariadenia. Ďalšie
stlačenie tlačidla (F) zapne zariadenie bez resetovania zobrazeného času.
b. Zobrazenie teploty (v rozsahu od 20°C do 120°C). Displej vždy zobrazuje aktuálnu
teplotu v mixovacej nádobe, aj keď nebola teplota naprogramovaná.
c. Informácie o otáčkach v rozsahu 01 do 12.
Na resetovanie nastavení stlačte a podržte tlačidlo (F) po dobu 2 s.

OBSLUHA

Pred prvým použitím je nutné všetky časti zariadenia, ktoré prídu do styku s potravinami,
dôkladne umyť. (viď časť: Čistenie a údržba).
PRIPEVNENIE NOŽA DO MIXOVACEJ NÁDOBY
1. Vložte nôž (4) spolu s tesnením (5) (obr. 1) do otvoru na dne mixovacej nádoby (20), 		
dbajte na jeho správne uloženie.
2.Z druhej strany nádoby nasaďte upevnenie a otočte ju doprava na uzamknutie (obr. 3).
3.
Na vybratie noža (4) z mixovacej nádoby (20) je nutné
jednou rukou chytiť jeho hornú časť a druhou odskrutkovať
upevnenie.
POZOR.
- Nôž (4) je veľmi ostrý. Je nutné dávať veľký pozor a chytať
nôž iba za jeho hornú časť.
- Pod nožom (4) musí byť nasadené tesnenie (5). Bez tesnenia
(5) môže dôjsť k úniku mixovaných produktov z mixovacej
nádoby (20) a k následnému poškodeniu
zariadenia.
POZOR.
- Na mixovacej nádobe (20) je uvedený znak
„horúci povrch”. Tento znak znamená, že súčasť
môže byť horúca a nemožno sa jej dotýkať
holými rukami.
- Na zaistenie bezpečného používania
zariadenia nie je dovolené prekračovať
maximálne množstvo objemu uvedené na
mixovacej nádobe (2 l).
- Držadlo mixovacej nádoby (20) slúži iba na jej
zloženie a prenášanie.
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NASADZOVANIE VEKA
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1. Veko (2) s pripevneným tesnením (3) (obr. 4.) nasaďte na mixovaciu nádobu (20) tak,
aby sa zobáčik nádoby nachádzal v štrbine veka. Na uzamknutie zatlačte ľahko na veko
mixovacej nádoby (20) (obr. 5).
2. Veko (20) zložte odtiahnutím blokácie (19) nachádzajúcej sa na držadle nádoby a veko
zložte.
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NASADZOVANIE ODMERKY

1. Odmerku (1) nasaďte do otvoru vo veku mixovacej nádoby (20) a otočením ju
zablokujte (obr. 6).
NASADZOVANIE/SNÍMANIE MIXOVACEJ NÁDOBY
1. V mixovacej nádobe (20) sa musí nachádzať nasadený nôž (4) s tesnením (5).
2. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) zhodne s obr. 7

Body Z1 a Z2 a T1 a T2 sa musí zakrývať.

14

SK

3. Otočením blokácie (9) doľava zablokujte (obr 8.).
POZOR!
PERFECTMIX je vybavený zabudovanou blokáciou. Táto funkcia zaisťuje, že je možné
zariadenie spustiť iba vtedy, keď je zostavené správne. Po správnom zostavení bude
zabudovaný mikrovypínač odblokovaný.
Zakazuje sa snímať veko (2) zariadenia počas práce, pretože horúci obsah a rotujúci nôž
(4) môžu ohroziť zdravie a život. Veko (2) je možno zložiť až potom po vypnutí zariadenia a
zastavenia sa noža (4).
SNÍMANIE MIXOVACEJ NÁDOBY Z KORPUSU:
1. Otočte blokáciu (9) doprava na odblokovanie mixovacej nádoby (20).
2. Zložte mixovaciu nádobu (20) z korpusu (12).
3. Otočte odmerku (1) a zložte ju z veka (2).
4. Odtiahnite blokáciu (19 a zložte veko (2).
VKLADANIE/VYBERANIE KOŠÍKA NA VARENIE V PARE
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MONTÁŽ ŠĽAHACIEHO NÁSTAVCA
Šľahací nástavec (7) umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky počas šľahania smotany,
majonézy alebo vajec.
Montáž šľahacieho nástavca (obr.9).

1. Šľahací nástavec (7) uchopte za koniec s guľou.
2. Šľahací nástavec (7) nasaďte na hornú časť noža (4) (obr. 9).
3. Na zloženie šľahacieho nástavca (7) z noža (4) ho uchopte za koniec s guľou a potiahnite
ho otáčajúc na obe strany.
4. Pokiaľ je šľahací nástavec (7) nasadený, je nutné obmedziť rozsah otáčok do 5. Väčšie
pracovné otáčky môžu poškodiť šľahací nástavec (7).
5. Nepoužívajte pri teplote nad 100°C.
MONTÁŽ MIEŠACIEHO NÁSTAVCA

1. Miešací nástavec (8) uchopte za koniec s guľou.
2. Miešací nástavec (8) nasaďte na hornú časť noža (4) (obr. 10).
3. Zloženie miešacieho nástavca (8) z noža (4) vykonajte jeho uchytením za koniec s guľou
a potiahnite ho otáčajúc doľava.
4. Pokiaľ je miešací nástavec (8) nasadený, je nutné obmedziť rozsah otáčok do 5. Väčšie
pracovné otáčky môžu poškodiť miešací nástavec (8).
5. Nepoužívajte pri teplote nad 100°C.
6. Používať na miešanie tekutých zložiek.
16

PRACOVNÉ REŽIMY ZARIADENIA
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MIEŠANIE
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) umiestnite ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Stlačte tlačidlo (C) a tlačidlami (+) a (-) nastavte otáčky (od 1 - 12).
6. Stlačte tlačidlo (E) a tlačidlami (+) a (-) nastavte časový vypínač (od 1s – 60 min.).
7. Po stlačení tlačidla (F) sa spustí zariadenie a časový vypínač. 5 s pred skončením
odpočítavania času sa ozve zvuk bzučiaku. Zariadenie sa automaticky vypne a displej
bude blikať, dokiaľ nebude stlačené ľubovoľné tlačidlo.
8. Pokiaľ nedôjde k nastaveniu časového vypínača, na displeji (10) bude zobrazovaná doba
práce. Po 1 hodine sa zariadenie automaticky vypne.
9. Na vypnutie zariadenia najskôr stlačte tlačidlo (F).
10. Po vypnutí zariadenia vyčkajte, až sa nôž (4) zastaví a zložte mixovaciu nádobu (20) z
korpusu (12).
11. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
Tvrdé ingrediencie (napr. zrnková káva, mandle) nesmú byť v zariadení spracovávané
dlhšie než 40 sekúnd. Pred opätovným spustením zariadenia je nutné vyčkať na
ochladenie, nepoužívajte ho aspoň 10 minút.
ŠĽAHANIE
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) a šľahacím nástavcom (7) vložte
ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Zvoľte režim miešania, nastavte max. 5. úroveň otáčok.
6. Po vypnutí zariadenia vyčkajte, až sa nôž (4) zastaví a zložte mixovaciu nádobu (20) z
korpusu (12).
7. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
1. Nepoužívajte ingrediencie, ktoré môžu počas práce poškodiť alebo zablokovať šľahací
nástavec (7).
3. Nástavec nepoužívajte na hnetenie cesta!
4. Nepoužívajte pri teplote nad 100°C.
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HNETENIE CESTA
Nôž (4) je vhodný na vyrábanie rôznych druhov ciest.
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) umiestnite ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Stlačte tlačidlo (C) a tlačidlami (+) a (-) nastavte otáčky (v rozsahu od 2 do 4) zhodne s
receptom.
6. Stlačte tlačidlo (E) a tlačidlami (+) a (-) nastavte dobu práce (od 1s – 60 min.).
7. Po stlačení tlačidla (F) sa spustí zariadenie a časový vypínač. 5 s pred skončením
odpočítavania času sa ozve zvuk bzučiaku. Zariadenie sa automaticky vypne a displej
bude blikať, dokiaľ nebude stlačené ľubovoľné tlačidlo.
8. Pokiaľ nedôjde k nastaveniu časového vypínača, na displeji (10) bude zobrazovaná doba
práce. Po 1 hodine sa zariadenie automaticky vypne.
9. Na vypnutie zariadenia najskôr stlačte tlačidlo (F).
10. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
1. Maximálna hmotnosť hneteného cesta nesmie prekročiť 0,5 kg. Hnetenie cesta s
hmotnosťou väčšou než 0,5 kg môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
2. Pozor. Nôž (4) je veľmi ostrý. Cesto nevyberajte rukou! Na vybratie cesta používajte
špachtľu (21).
OHRIEVANIE
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) umiestnite ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Stlačte tlačidlo (E) a tlačidlami (+)a (-) nastavte dobu práce (maximálne 60 min.).
6. Stlačte tlačidlo (D) a nastavte teplotu (od 20°C do 120 °C). Po spustení zahrievania začne
blikať kontrolka. Pokiaľ nedôjde k nastaveniu teploty, nebude zahrievanie spustené.
Nastavte teplotu.
7. Po stlačení tlačidla (F) sa spustí zariadenie a časový vypínač. 5 s pred skončením
odpočítavania času sa ozve zvuk bzučiaku. Zariadenie sa automaticky vypne a displej
bude blikať, dokiaľ nebude stlačené ľubovoľné tlačidlo.
8. Pokiaľ nedôjde k nastaveniu časového vypínača, na displeji (10) bude zobrazovaná doba
práce. Po 1 hodine sa zariadenie automaticky vypne.
9. Na vypnutie zariadenia najskôr stlačte tlačidlo (F).
10. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
- V tomto režime nie je funkcia „slow cooking”(I) aktívna.
- Nedotýkajte sa holými rukami horúcej kovovej časti mixovacej nádoby (20) a veka (2) a
odmerky (1).
- Neohrievajte prázdnu mixovaciu nádobu (20).
18

- Neohrievajte množstvo mlieka menšie než 500 ml.
- Teplotné zabezpečenie: pokiaľ teplota v mixovacej nádobe prekročí 60°C, nie je aktívna
funkcia „PULSE” a „TURBO”.
OHRIEVANIE A MIEŠANIE
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) umiestnite ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Stlačte tlačidlo (C) a tlačidlami (+) a (-) nastavte otáčky (od 1 - 12).
6. Stlačte tlačidlo (E) a tlačidlami (+)a (-) nastavte dobu práce (maximálne 60 min.).
7. Stlačte tlačidlo (D) a nastavte teplotu (od 20°C do 120 °C). Po spustení ohrievania začne
blikať kontrolka (D). Pokiaľ nedôjde k nastaveniu teploty, nebude zahrievanie spustené.
Nastavená teplota bude udržovaná zariadením.
8. Po stlačení tlačidla (F) sa spustí zariadenie a časový vypínač. 5 s pred skončením
odpočítavania času sa ozve zvuk bzučiaku. Zariadenie sa automaticky vypne a displej
bude blikať, dokiaľ nebude stlačené ľubovoľné tlačidlo.
9. Pokiaľ nedôjde k nastaveniu časového vypínača, na displeji (10) bude zobrazovaná doba
práce. Po 1 hodine sa zariadenie automaticky vypne.
10. Na vypnutie zariadenia najskôr stlačte tlačidlo (F).
11. Pokiaľ je potrebné predĺžiť ohrev o niekoľko minúť, nastavte rýchlosť na „0”a stlačte
tlačidlo (F). Zariadenie sa zapne.
12. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
- V tomto pracovnom režime je možné zapnúť funkciu „slow cooking”(I).
- Nedotýkajte sa holými rukami horúcej kovovej časti mixovacej nádoby (20) a veka (2) a
odmerky (1).
- Neohrievajte prázdnu mixovaciu nádobu (20).
- Neohrievajte množstvo mlieka menšie než 500 ml.
- Teplotné zabezpečenie: pokiaľ teplota v mixovacej nádobe prekročí 60°C, nie je aktívna
funkcia „PULSE”a „TURBO”.
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MIEŠANIE S MIEŠACÍM NÁSTAVCOM
1. Do mixovacej nádoby (20) s nasadeným nožom (4) a miešacím nástavcom (8) vložte
ingrediencie.
2. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
5. Zvoľte režim miešania, nastavte max. 5. úroveň otáčok.
6. Po vypnutí zariadenia vyčkajte, až sa nôž (4) zastaví a zložte mixovaciu nádobu (20) z
korpusu (12).
7. Zložte veko (2) a vyprázdnite mixovaciu nádobu (20) za pomoci špachtle (21).
POZOR.
1. Nepoužívajte ingrediencie, ktoré môžu počas práce poškodiť alebo zablokovať miešací
nástavec (8).
3. Miešací nástavec nepoužívajte pri hnetení cesta!
4. Nepoužívajte pri teplote nad 100°C.
VARENIE V PARE
PERFECTMIX umožňuje prípravu potravín v pare niekoľkými spôsobmi:
pomocou iba sady na varenie v pare (spôsob 1), pomocou iba košíka (18) (spôsob 2), s
použitím košíka a sady na varenie v pare (spôsob 3).
Spôsob 1
1. Do mixovacej nádoby (20) nasaďte nôž (4), nalejte vodu v množstve minimálne 0,5 l a
nie viac než 2,0 l. 0,5 l vody postačí na varenie v pare po dobu viac než 30 minút.
2. Nasaďte veko (2) (bez odmerky (1).
3. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
4. Na veko (2) umiestnite odkvapkávaciu misku (17).
5. Na odkvapkávaciu misku (17 postavte sadu na varenie v pare 14,15,16). Môžete použiť
rovnakú nádobu (16) s vekom (14) alebo nádobu (16) spolu s miskou (15) a vekom (14).
Do sady vložte ingrediencie.
6. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
7. Vyberte požadovaný režim práce (iba ohrev alebo ohrev + miešanie).
POZOR.
1. Existuje nebezpečenstvo oparenia sa horúcou vodnou parou a horúcim kondenzátom.
2. Nepoužívajte sadu na varenie v pare bez veka (14). Veko musí byť nasadené správne,
aby bolo možné ingrediencie uvariť.
3. Pokiaľ použijete sadu na varenie v pare, nemožno použiť odmerku (1) na veku (2)
mixovacej nádoby (20).
4. Na 30 minút varenie v pare je potrebných 0,5 litra (500 ml) vody.
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Spôsob 2
1. Do mixovacej nádoby (20) nasaďte nôž (4), nalejte vodu v množstve minimálne 0,5 l a
nie viac než 2,0 l. 0,5 l vody postačí na varenie v pare po dobu viac než 30 minút.
2. Do mixovacej nádoby (20) vložte košík (18) s ingredienciami.
3. Nasaďte veko (2) spolu s odmerkou (1).
4. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
5. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
6. Vyberte požadovaný režim práce (iba ohrev alebo ohrev + miešanie).
7. Po skončení varenia v pare vyberte košík (18) s hotovými ingredienciami za pomoci
špachtle (21).
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POZOR.
1. Existuje nebezpečenstvo oparenia sa horúcou vodnou parou a horúcim kondenzátom.
2. Na 30 minút varenia v pare je potrebných 0,5 litra (500 ml) vody.
3. Na miešanie ingrediencií v košíku (18) alebo vyberanie košíka (18) z mixovacej nádoby
(20) používajte výlučne špachtľu (21).
4. Špachtľu (21) nepoužívajte, pokiaľ sa nôž (4) otáča.
Spôsob 3
1. Do mixovacej nádoby (20) nasaďte nôž (4), nalejte vodu v množstve minimálne 0,5 l a
nie viac než 2,0 l. 0,5 l vody postačí na varenie v pare po dobu viac než 30 minút.
2. Do mixovacej nádoby (20) vložte košík (18) s ingredienciami.
3. Nasaďte veko (2) (bez odmerky (1).
4. Mixovaciu nádobu (20) položte na korpus (12) a zablokujte.
5. Na veko (2) umiestnite odkvapkávaciu misku (17).
6. Na odkvapkávaciu misku (17 postavte sadu na varenie v pare 14,15,16). Môžete použiť
rovnakú nádobu (16) s vekom (14) alebo nádobu (16) spolu s miskou (15) a vekom (14).
Do sady vložte ingrediencie.
7. Zariadenie pripojte do siete a zapnite vypínačom (13).
8. Vyberte požadovaný režim práce (iba ohrev alebo ohrev + miešanie).
9. Po skončení varenia v pare vyberte košík (18) s hotovými ingredienciami za pomoci
špachtle (21).
POZOR.
1. Existuje nebezpečenstvo oparenia sa horúcou vodnou parou a horúcim kondenzátom.
2. Nepoužívajte sadu na varenie v pare bez veka (14). Veko musí byť nasadené správne,
aby bolo možné ingrediencie uvariť.
3. Pokiaľ použijete sadu na varenie v pare, nemožno použiť odmerku (1) na veku (2)
mixovacej nádoby (20).
4. Na 30 minút varenia v pare je potrebných 0,5 litra (500 ml) vody.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Korpus (12), mixovaciu nádobu (20) ani nôž (4) neumývajte v umývačke riadu.
1. Pred umytím zariadenie vypnite vypínačom (13) a odpojte od napájania.
2. Mixovaciu nádobu (20) neponárajte do vody.
3. Po vychladnutí mixovacej nádoby (20) vyberte nôž (4). Nôž (4) je veľmi ostrý. Je nutné
zachovať zvláštnu opatrnosť pri jeho umytí.
4. Mixovaciu nádobu (20) umyte zvonku aj zvnútra. Kontakty zospodu mixovacej nádoby
(20) musia byť vždy čisté a suché. Čistite ich iba vlhkou látkou.
5. Na čistenie zariadenia nepoužívajte predmety s hrotom alebo ostré, môžu spôsobiť
poškodenie funkčných častí alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
6. Všetky pohyblivé časti umyte teplou mydlovou vodou. Najlepšie ich umyte ihneď po
použití. Po opláchnutí čistou horúcou vodou ich ihneď osušte.
7. Odporúčame ostrie čepele namazať trochou rastlinného oleja.
8. Korpus (12) nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod prúdom tečúcej vody.
Korpus (12) zariadenia čistite s pomocou vlhkej handričky.
9. Pokiaľ je umytie mixovacej nádoby (20) a noža obťažné, je možné pred vybratím noža
(4) naliať do mixovacej nádoby (20) trochu horúcej vody s prostriedkom na umytie riadu
a na niekoľko sekúnd zariadenie spustiť s rýchlosťou 1.
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KÓDY CHÝB
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Kód

Význam

Riešenie

E01

Poškodenie senzora teploty.

Vyžadovaná oprava v servise.

E02

Blokácia veka mixovacej nádoby
nefunguje.

Zariadenie vypnite, otočte veko mixovacej nádoby doprava do zablokovania a
zariadenie resetujte.

E03

1.Mixovacia nádoba je na korpus
nasadená nesprávne.
2. Veko je na mixovaciu nádobu
nasadené nesprávne.

Nasaďte správne mixovaciu nádobu na
korpus alebo správne nasaďte veko na
mixovaciu nádobu. Spustite zariadenie.

E04

1. Príliš veľké množstvo ingrediencií
v mixovacej nádobe alebo príliš
malá rýchlosť motora.
2. Spustilo sa teplotné
zabezpečenie motora po príliš
dlhej dobe práce zariadenia z
dôvodu prehriatia motora.

1. Znížte množstvo ingrediencií alebo
nastavte vyššiu rýchlosť.
2. Zariadenie na niekoľko minút vypnite.

E05

Porucha zariadenia

Vyžadovaná oprava v servise.

Pozor. Pokiaľ žiadne z riešení neprinesie výsledok, kontaktujte servis výrobcu

Označenie znamená, že tento produkt nemožno odstrániť s komunálnym odpadom
na území celej Európskej únie. Aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia
a alebo ohrozeniu ľudského zdravia z dôvodu nekontrolovaného zbavovania
sa odpadu, je nutné zariadenie odovzdať na recykláciu spoločnosti zaoberajúcej sa
recykláciou surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite systém zberu použitých
zariadení alebo sa obráťte na miesto, v ktorom ste tento produkt zakúpili, prístroj bude
poslaný na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu.
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Základné recepty
Práškovýcukor
Zloženie:
50g cukru

Doba prípravy:

1min

Príslušenstvo:
nôž
špachtľa

Príprava:
1. Do mixovacej nádoby vložte cukor a rozdrvte: po 20 s /otáčky10.

Strúhanka
Zloženie:
3 suché buchty

Doba prípravy:

2min

Príslušenstvo:
nôž
špachtľa

Príprava:
1. Do mixovacej nádoby vložte na menšie kúsky nakrájané (nalámané)
suché buchty, mixujte asi 20 s /otáčky 10.
Rada:
Buchta musí byť dobre vysušená.
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Sneh z bielku
Zloženie
bielok: min. 60 g – max. 300g
štipka soli

Doba prípravy::

SK

5min

Príslušenstvo:
nôž
motýlik
špacht

Príprava:
1. Na nôž (4) nasaďte šľahací nástavec “motýlik” (7).
2. Do mixovacej nádoby (20) vložte bielok, soľ, šľahajte 3 min. / otáčky
5. Doba šľahania závisí od množstva bielku. Na ušľahanie snehu z 60 g
bielku sú potrebné asi 3 minúty.
Rada:
Mixovacia nádoba, nôž a “motýlik” musia byť čisté a suché.

Šľahačka
Zloženie
300 g smotany na šľahanie 30% –
silne chladenej

Doba prípravy:

2min

Príslušenstvo:
nôž
motýlik
špacht

Príprava:
1. Na nôž nasaďte šľahací nástavec “motýlik”.
2. Do mixovacej nádoby nalejte smotanu, šľahajte 1 min. / otáčky 5, až
získate požadovanú konzistenciu.
Rada:
Doba šľahania závisí na mnohých činiteľoch, mimo iného na množstve a
teplote smotany.
Pokiaľ nebude smotana schladená silne, neušľahá sa. Pokiaľ budete
smotanu šľahať príliš dlho, vznikne maslo.
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Džem
Zloženie:
150 g jabĺk olúpaných a nakrájaných
na štvrtky
150 g kiwi
200 g cukru
10 g červeného vína

Doba prípravy:

15min

Príslušenstvo:
nôž
špachtľa

Príprava:
1. Do mixovacej nádoby vložte jablká, kiwi a cukor, varte 9 min. /100°C /
otáčky 5.
2. Prilejte víno, varte 1 min. /100°C /otáčky 5.
3. Preložte do nádoby. Po vychladnutí uchovávajte v chladničke.
Rada:
Džem je možné vylepšiť iným ovocím.
Množstvo cukru je nutné prispôsobiť individuálnym preferenciám a druhu
ovocia.

Banánové smoothie

Doba prípravy:

3min

Zloženie
Príslušenstvo:
500 g čerstvého mlieka
nôž
200 veľmi zrelých banánov
špachtľa
(bez šupky, nakrájané)
30 g cukru
Príprava:
1. Do mixovacej nádoby umiestnite mlieko, banány a cukor, mixujte po
dobu 30 s / otáčky 12.
2. Podávajte ihneď.
Rada:
Smoothie je možné vylepšiť ďalším dobre vyzretým ovocím.
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Zeleninový bujón v paste
Zloženie:
250 g hovädzej glejovky
250 g mäsa zo stehna kuraťa - bez kože
150 g mrkvy
75 g zeleru
75 g koreňa petržlenu
75 g cibule
10 g cesnaku
2 vetvičky šalvie - iba listy
2 vetvičky rozmarínu - iba listy
1 zväzok petržlenovej vňate
3 bobkové listy (sušené)
4 guľôčky nového korenia
10 zrniečok koriandra
10 guľôčok čierneho korenia
110 ml vody
180 g soli

Doba prípravy:

SK

50min

Príslušenstvo:
nôž
špachtľa

Príprava:
1. Do mixovacej nádoby vložte olúpanú a na kúsky pokrájanú zeleninu.
2. Pridajte lístky šalvie, rozmarínu a petržlenovej vňate, dôkladne rozmeľte po
dobu 7 s / otáčky 6. Preložte do inej nádoby.
3. Do mixovacej nádoby vložte na kúsky nakrájané mäso a rozmeľte po dobu 5
s / otáčky 7.
4. Pridajte predtým rozmletú zeleninu a zvyšok ingrediencií, varte 25 min.
/100°C /otáčky 2. Do veka nevkladajte odmerku.
5. Po uvarení vložte odmerku a mixujte po dobu 1 minúty / otáčky 10
6. Preložte do nádoby. Po vychladnutí uchovávajte v chladničke.
Rada:
Na prípravu 500 ml polievky postačia1-2 lyžičky pasty. Namiesto vody môžete
použiť víno.
Použiť môžete iné bylinky, napr. ligurček.
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Zeleninová polievka
na mliečnom základe
Zloženie
50 g mrkvy
3 cibule
200 g zemiakov
100 g zeleru
120 g zimnej cibule
2 g čierneho korenia
1 l mlieka
50 g prírodného smotanového syra
2 g soli
200 g smotany

Doba prípravy:

30min

Počet porcií:

6

Príslušenstvo:
nôž
špachtľa

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.
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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

