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Deli naprave 
 

1    Vrtljivi obroč (nastavitev hitrosti) 
2    Gumb za vklop 
3    Turbo gumb 
4    Sprostitveni gumb (ni na sliki) 
5    Mešalna palica 
6    Zaščitni pokrov 
7    Merilna posoda z nedrsečim podstavkom 

 
 
Pripomočki  

 
8        Zgornji del z vgrajenim adapterjem 
9        Posoda 
10      Nož iz nerjavečega jekla 
11      Podlaga proti zdrsu 
12      Adapter 
13      Metlica 
14      Penilnik mleka
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Navodila za uporabo 
 

Pomembna varnostna navodila 
• Napravo lahko uporabljajo osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali 

duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih izkušenj/znanja, če jih 
pri tem nadzira druga oseba ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in 
razumejo nevarnosti, ki jih lahko povzroča uporaba te naprave. 

• Otroci te naprave in drugega pribora ne smejo uporabljati. Napravo, pribor in 
napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok. 

• Pazite, da se otroci z napravo ne bodo igrali. 
• Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem naprave, če napravo pustite 

nenadzorovano ali če se pojavi napaka pri delovanju, vedno potegnite vtič iz 
vtičnice. 

• Z napravo in priborom ravnajte pazljivo. Vedno počakajte, da se vsi gibljivi deli 
ustavijo, preden zamenjate nastavek. 

• Med praznjenjem in čiščenjem posodo pazite, da se ne poškodujete na ostrih 

rezilih naprave. 
• Po uporabi naprave in opreme očistite vse površine/komponente, ki so prišle v 

stik s hrano. Upoštevajte navodila v poglavju »Nega in čiščenje«. 
• Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati servisna služba 

proizvajalca ali podobno usposobljena oseba. Neustrezna popravila lahko 
resno ogrozijo varnost uporabnika. 

• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot 

denimo: 

· v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih 

prostorih; 

· na turističnih kmetijah; 

· v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; 

· v okoljih, ki ponujajo prenočitev z zajtrkom. 

Naprava ni namenjena samo za komercialno uporabo. 

Pred uporabo 
Pazljivo preberite ta navodila, saj vsebujejo pomembne informacije o varni uporabi in 
vzdrževanju naprave. Navodila hranite na varnem mestu in jih po potrebi predajte 
drugim uporabnikom. Napravo je dovoljeno uporabljati samo za predvideni namen v 
skladu s temi navodili za uporabo. Pri uporabi aparata upoštevajte varnostne 
informacije. 

Tehnični podatki 

Nazivna napetost: 220‒240 V~ 50/60 Hz 
Poraba energije: 590–700 W 
Razred zaščite: II 

Dodatne varnostne informacije 

Napravo lahko priklopite le na izmenični tok z napetostjo, ki je navedena na oznaki 
naprave. Žica in vtič morata biti suha. 
Vtiča iz vtičnice nikoli ne izvlecite za kabel ali z mokrimi rokami. 
Mešalnik vklopite šele, ko ga namestite v hrano, ki jo želite mešati. 
Hrano, obdelano z mešalnikom, odstranite šele, ko se naprava ustavi. 
Pogonske enote ne potapljajte v vodo/živila. 



 

Napravo in priključni kabel je treba zaščititi pred previsokimi temperaturami. 
Če se naprava med uporabo zamaši, jo nemudoma izklopite in odstranite vzrok 
zamašitve, denimo košček sadja ali zelenjave. 

Vroča hrana/tekočina naj se ohladi vsaj na 80 °C (merilni lonček (7)), preden se 

lotite mešanja z mešalnikom.  

Pozor! Pri ravnanju z vročo hrano/tekočino se lahko opečete. 
Napravo takoj nehajte uporabljati in/ali takoj izvlecite vtič iz vtičnice, če: 

• sta naprava ali kabel poškodovana; 

• naprava pade na tla ipd. in sumite, da je poškodovana.  

V tovrstnih primerih je treba napravo poslati v popravilo. 
Naprave in nastavkov ne uporabljajte na prostem. 
Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi zlorabe, nepravilne 
uporabe, neustreznih popravil ali uporabe pripomočkov, ki niso namenjeni za to 
napravo. Za navedene primere prav tako ni mogoče uveljavljati jamstva. 
 

Uporaba 
Z mešalno palico lahko mešate mehko sadje in kuhano zelenjavo ter pripravite 
hrano za dojenčke ali pireje. 
Pribor lahko uporabite za sekljanje in mešanje hrane, penjenje mleka in stepanje. 
Podrobnosti o uporabi posamezni komponent najdete v poglavju »Prva uporaba«. 
Uporaba naprave in pribora za druge namene ni dovoljena. 
Med uporabo upoštevajte varnostna navodila. 
Ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, nastalo zaradi zlorabe, 
nepravilne uporabe in nepravilnega popravila naprave. Za navedene primere prav 
tako ni mogoče uveljavljati jamstva. 

Prva uporaba 
Vse dele naprave pred prvo uporabo očistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje 
in nega«. 

Mešalna palica 

Z mešalno palico (5) lahko mešate mehko sadje in kuhano zelenjavo ter 
pripravljate hrano za dojenčke ali pireje. Večje kose je treba prej narezati na 
manjše. 

Pripravljena živila položite v posodo, ki je dovolj velika, visoka in stabilna, kot 
denimo priložen merilni lonček (7). Nedrseči podstavek bo zagotavljal stabilen 
položaj. 
Opomba: Ko mešate korenje ali podobna živila, napolnite posodo največ 
do oznake 600 ml. 
Pozor! Lonček (7) ni odporen proti visokim temperaturam. Najvišja  

sprejemljiva temperatura vsebine je lahko 80 °C. Počakajte, da se sveže skuhane 

sestavine ohladijo, preden jih obdelate z mešalnikom. 

Lončka (7) ne uporabljajte za shranjevanje živil. 
Prepričajte se, da naprava ni priključena na električno omrežje. Mešalno palico (5) 
namestite na priključek na spodnji strani pogonske enote in ju pritisnite skupaj, 
dokler ne zaslišite, da se je mešalna palica (5) zaskočila. Med pogonsko enoto in 
mešalno palico (5) ne sme biti razmika. Mešalna palica (5) mora biti trdno 
nameščena in se ne sme tresti ali pasti ven. 

Po potrebi zavrtite steber mešalne palice (5), ko jo pritisnete na pogonsko 
enoto. Mešalna palica (5) se mora slišno zaskočiti v pogonsko enoto in se ne 
sme premikati. 

• Z vrtljivim gumbom (1) na vrhu naprave izberite želeno hitrost. 



 

• Postavite mešalno palico (5) v hrano. 
Pozor: Ob uporabi naprave bo najbrž brizgalo iz posode. Da bi preprečili 
prekomerno brizganje, naj spodnji del z noži mešalnika (5) vedno popolnoma 
prekriva hrana, ki jo mešate. Pri mešanju tekočih živil je bolje, da napravo držite 
pod rahlim kotom. 
Če uporabljate vroča živila, naprave ne držite v paro, da preprečite 
kondenzacijo na pogonski enoti. 
Po potrebi pogonsko enoto in svoje roke zavarujte pred paro z majhno, čisto 
kuhinjsko brisačo. Morebitni kondenzat na ohišju je treba nemudoma obrisati. 
 

• Priključite napajalni kabel v vtičnico. 

Držite napravo čvrsto v roki in pritisnite gumb (2) <!>. Motorček se bo zagnal. 

• Takoj ko hrana dobi želeno gostoto ali največ po eni minuti spustite gumb (2) 
<!>. 
Po želji lahko pritisnete tudi gumb TURBO (3), kar omogoča še hitrejše delovanje 

naprave. 

• Počakajte, da se motorček ustavi in rezila nehajo vrteti, nato odstranite mešalnik 

(5) iz posode. 

Preden napravo odložite na primerno površino, vedno najprej izvlecite vtič iz 

vtičnice. 

Sekljalnik 

S sekljalnikom lahko sekljate čebulo, sadje, zelenjavo, trdi sir, zelišča, oreščke in meso. 

• Z rezila odstranite zaščitni pokrov. 
Rezilo iz nerjavnega jekla (10) namestite v režo na dnu posode (9). 

Vrtite rezilo iz nerjavnega jekla (10), dokler ne zdrsne na dno reže. 
• Pozor: Rezila so ostra. Zato vedno namestite zaščitni pokrov, 

ko rezil ne uporabljate. 
Sestavine naložite v posodo (9), vendar ne višje kot do oznake MAX, nato nanjo 

namestite zgornji del z integriranim adapterjem (8). 

Za boljšo stabilnost pod posodo (9) namestite protizdrsni podstavek (11). 

Pozor: Posodo napolnite z največ 200 ml tekočega živila. 
• Namestite pogonsko enoto ročnega mešalnika na adapter (8), ki je integriran v 

zgornjem delu posode. Potisnite pogonsko enoto na adapter (8), dokler se ta 

slišno ne zaskoči in je fiksirana. 

Med pogonsko enoto in adapterjem (8) ne sme biti razmika. 
• Z vrtljivim gumbom (1) izberite želeno hitrost. Za trša živila izberite večjo 

hitrost. 

• Ko priklopite napajanje, pritisnite gumb <!> (2) večkrat 
v kratkih razmikih, dokler ne dobite želenega rezultata. Med celotnim sekljanjem z 

eno roko držite posodo (9). Za hitrejše sekljanje lahko držite tudi gumb TURBO (3). 

Naprava tako deluje z največjo mogočo hitrostjo. 

• Ko ste zadovoljni z rezultatom, počakajte, da se motorček in rezila ustavijo, nato 
potegnite vtič naprave iz vtičnice. 

• Odstranite zgornji del s pogonske enote tako, da pritisnite sprostitveni gumb (4). 

Nato lahko zgornji del (8) dvignete s posode (9) in previdno odstranite nož. 
• Posode (9) ne uporabljajte za shranjevanje živil. 

 
 
 
 
 
 



 

Penilnik mleka 

S penilnikom mleka lahko pripravite peno za kapučino ali belo kavo in celo peno za 
sladice. 

Penilnik mleka (14) namestite tako, da ga z občutkom potisnete v adapter 
(12). Ko se penilnik namesti v adapter (12), boste zaslišali klik. 
Namestite adapter (12) na pogonsko enoto in ju potisnite skupaj, da se penilnik 

mleka (14) slišno zaskoči in fiksira. Med pogonsko enoto in adapterjem (12) ne 

sme biti prostora. Penilnik mleka (14) mora biti trdno nameščen v napravo in se 

ne sme tresti ali odcepiti od adapterja. 

• V posodo z visokim robom nalijte mleko in vstavite penilnik mleka (14). 

 
• Z vrtljivim gumbom (1) izberite želeno hitrost. 

Ko priklopite napajanje, pritisnite in držite gumb <!> (2), dokler ne dobite 
želenega rezultata. 
Za hitrejše mešanje lahko držite tudi gumb TURBO (3). Naprava bo tako 
delovala z največjo hitrostjo. 
S penilnikom mleka (14) delajte rahle krožne gibe. 
Takoj ko se začne dvigati pena, dvignite z njo tudi penilnik mleka (14), tako 
da boste ves čas mešali tik pod površino. 
Ko ste zadovoljni z rezultatom, počakajte, da se motorček in penilnik (14) 

ustavita, nato potegnite vtič naprave iz vtičnice. 
Odstranite adapter (12) s pogonske enote tako, da pritisnete sprostitveni gumb 
(4). 
Ločite adapter (12) od penilnika (14). 

Metlica za stepanje 

Z metlico za stepanje lahko denimo stepate jajčne beljake, smetano, mlečne 
napitke, sladice, juhe, omake in majonezo. 

Metlico za stepanje (13) namestite tako, da jo z občutkom potisnete v adapter 
(12). Ko se metlica namesti v adapter (12), zaslišite klik. 

• Namestite adapter (12) na pogonsko enoto in ju potisnite skupaj, da se metlica 
(13) slišno zaskoči in fiksira. Med pogonsko enoto in adapterjem (12) ne sme biti 
razmika. Metlica (13) mora biti trdno nameščena in se ne sme tresti ali ločiti od 
naprave. 

• Dajte sestavine v ustrezno posodo in vstavite metlico (13). 
• Z vrtljivim gumbom (1) izberite želeno hitrost. 

Ko priklopite napajanje, pritisnite in držite gumb <!> (2), dokler ne dobite 

želenega rezultata. 
Za hitrejše mešanje lahko držite tudi gumb TURBO (3). Naprava bo tako 
delovala z največjo hitrostjo. 
Ko ste zadovoljni z rezultatom, počakajte, da se motorček in metlica (13) 

ustavita, nato potegnite vtič naprave iz vtičnice. 
Odstranite adapter (12) s pogonske enote tako, da pritisnete sprostitveni gumb 
(4). 
Ločite adapter (12) od metlice (13). 



 

Čiščenje in nega 
Po uporabi potegnite vtič iz vtičnice. 

Mešalnik (5) vedno očistite takoj po uporabi, da preprečite poškodbe ležaja 

mešalnika (5) zaradi posušenih ostankov hrane. 

Za predčiščenje mešalnik preprosto postavite v posodo s toplo vodo in ga za kratek 

čas vklopite. 

Mešalna palica (5) je med uporabo pritrjena na napravo in jo lahko odstranite 

samo s pritiskom sprostitvenega gumba (4). Mešalno palico (5) lahko zdaj 

odstranite. 
Da palice (5) ne bi poškodovali, namestite zaščitni pokrov (6), preden jo pospravite. 

Dele naprave očistite takoj po uporabi, zato da jih obloge in ostanki živil ne bodo 

poškodovali. 
Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. 

 

  

 

    
 

 
 
 
 
 

Čiščenje z mehko, 
vlažno krpo 

Čiščenje v 
pomivalnem stroju 

Čiščenje s 

tekočo vodo 

Pogonska enota - - 
 

Mešalna palica (5) 
 

 

 

 

 

 

Zaščitni pokrov (6) - 
  

Merilni lonček 

z nedrsečim 

podstavkom 
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Zgornji del z 

integriranim 

adapterjem (8) 
- - 

 

 

Posoda (9)    

Nož iz 

nerjavnega 

jekla (10) 

 

 

 

 

 

 

Nedrseči 
podstavek 
(11) 

- 

 

 

 

 

Adapter (12) - - 
 



 

Metlica (13)    

Penilnik mleka (14)    

 

Samo za uporabo v Združenem kraljestvu 
• Ta izdelek je dobavljen z električnim vtičem s 13-ampersko varovalko, ki ustreza 

standardu BS 1363, pritrjenim na električni kabel. Če električni vtič ni primeren 
za vaše zidne vtičnice ali če ga je treba zamenjati, upoštevajte naslednje. Nikoli 
ga ne vstavljajte v zidno vtičnico, saj obstaja zelo velika nevarnost električnega 
udara. 

• Zamenjava električnega vtiča na električnem kablu mora potekati v skladu z 
naslednjimi navodili: 
Pomembno: Žice v tem električnem kablu so obarvane v skladu z naslednjo 
kodo: 
modra: nevtralni vodnik 
rjava: faza 
Ker se barve žic v električnem kablu te naprave morda ne ujemajo z barvnimi 
oznakami, ki označujejo sponke v vašem vtiču, sledite naslednjim korakom: 

• žico, ki je obarvana modro, je treba priklopiti na sponko, ki je označena s 
črko N ali je obarvana črno; 

• žico, ki je obarvana rjavo, je treba priklopiti na sponko, ki je 
označena s črko L ali je obarvana rdeče. 

Ne priklapljajte žice na sponko, ki je označena s črko E ali simbolom za 

ozemljitev  ali je obarvana zeleno ali zeleno in rumeno. 
• Če se uporablja električni vtič 13 A (BS 1363), mora biti opremljen z 

varovalko 13 A v skladu s standardom BS 1362 in mora imeti atest ASTA. 
Če se uporablja kateri koli drug tip električnega vtiča, mora biti naprava 
zaščitena z varovalko 5 A v samem električnem vtiču, v električnem 
napajalniku ali na razdelilni omarici. 

• Električnega vtiča nikoli ne uporabljajte brez zaprtega pokrova varovalke. 
 
 

• Naprava izpolnjuje zahteve direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2009/125/EU. 
 

• Tega izdelka po koncu uporabne življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med 
običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirnem mestu za 
odpadno električno in elektronsko opremo. 

• Materiale je treba reciklirati v skladu z njihovo oznako. Ponovna uporaba, 
recikliranje ali drugačna uporaba starih naprav pomembno prispevajo k 
varovanju našega okolja. 

• Vprašajte predstavnika lokalne uprave glede ustreznih mest za odlaganje.  
 

• Pridržujemo si pravico do sprememb. 

 
 

 


