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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. 
•  Na napravi vedno potegnite vtič iz vtičnice: 

• po uporabi; 

• če napravo pustite nenadzorovano; 

• če se pojavi napaka pri delovanju; 

• pred čiščenjem naprave. 
•       Napravo vedno ugasnite in odklopite z električnega 

napajanja, preden zamenjate nastavek ali druge gibljive 
dele. 

•       Z napravo in priborom ravnajte pazljivo. Vedno 

počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, preden 

zamenjate nastavke. 

•    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. 

 

 

 

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:                           400 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 vlecite za kabel ali z mokrimi rokami. 

● Napravo in priključni kabel je treba zaščititi pred previsokimi temperaturami. 

● Priključnega kabla nikoli ne vlecite čez ostre robove in ga ne pripenjajte. Kable 

ne sme viseti, zaščiten mora biti pred vročino in oljem. 

● Naprave ne postavljajte na vroče površine, kot so kuhalne plošče in podobno, in 

je ne uporabljajte v bližini odprtega ognja. 

● POZOR: Preden odstranite ali namestite nastavek za mešanje, prej vedno 

izvlecite priključni kabel. Nastavke za mešanje vedno uporabljajte samo v 

ujemajočih parih, nikoli ne uporabljajte skupaj različnih nastavkov. 

● PREVIDNO: Naprave nikoli ne dvigujte, premikajte ali prenašajte tako, da jo 

držite za kavelj za testo, metlico ali kabel. Če želite napravo prestaviti ali 

uporabiti, jo vedno primite za ročaj. 

● Napravo uporabljajte samo za hrano. Nikoli ne mešajte tekočin s topili (recimo: 

barve in premazi)! Hlapi topil se lahko vnamejo in povzročijo eksplozijo! 

● 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 ne namakajte v vodo. 
● Naprave 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. 

● Naprava ni namenjena komercialni uporabi.
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Uporaba 

    Gumb za izmet nastavkov 

    Turbo gumb 

 
 

 
    Upravljanje hitrosti (1-5) 

 
 
 

Kavlji za testo       Metlice 

Pred prvo uporabo, preden so v stiku s hrano, očistite vse dele, kot je opisano 
v poglavju Čiščenje in nega. 

 

Prepričajte se, da naprava ni priključena na elektriko in je izključena. 
Nastavek za mešanje vstavite v obe odprtini na spodnjem delu naprave. Priloženi metlici lahko 
vstavite v obe odprtini.  Pri kavljih za testo bodite pozorni na to, da gre kavelj z obročkom samo 
v širšo odprtino. Kavelj za testo brez obročka lahko vstavite samo v ožjo odprtino. Nastavek za 
mešalnik rahlo obrnite, da zaskočijo na svoje mesto. Za mešanje uporabljajte samo oba 
ujemajoča para. Metlice in kavlja nikoli ne uporabljajte skupaj, saj lahko s tem napravo 
poškodujete. 
Trdno posodo napolnite z želeno hrano. Prepričajte se, da je dovolj velika in visoka. 
Vtič priključite v vtikač. 
Nastavek za mešanje naj bo potopljen v hrano, nato pa izberite želeno hitrost mešanja. 
Da hrana ne brizga iz posode, jo najprej mešajte pri nizki hitrosti, nato pa hitrost počasi višajte 
do želene hitrosti. 
Pozor: Nastavka za mešanje ne držite pregloboko v hrani, saj tekočina ali druge sestavine (npr. 
testo) ne smejo priti v napravo. Če pripravljate vročo hrano, naprave ne držite v pari, da se na 
njej ne nabere kondenz. Kondenzat na ohišju takoj obrišite. 
Ko hrana doseže primerno konsistenco, napravo izključite z gumbom za hitrost (položaj 0). 
Počakajte, da se motor popolnoma ustavi, nato pa odstranite nastavek za mešanje iz posode. 
Preden napravo odložite na primerno površino, prej vedno izvlecite napajalni kabel. 
Napravo čim prej po uporabi očistite. Ne pustite, da se hrana posuši na napravi ali nastavku za 
mešan

Ročni mešalnik se uporablja za mešanje, gnetenje in stepanje mehke ter tekoče hrane in za 
gnetenje testa, ki ni preveč trdo. 
 
Ročni mešalnik vključuje dva para nastavkov za mešanje. 
Metlici: nizko-viskozna tekoča hrana/testo (npr. pijače, omake, masa za palačinke, penasto 
stepene sladice, sladka smetana itd.). 
Kavlja za testo: za trdnejšo hrano/testo (npr. testo za kruh, mase za torte, pire, maslo itd.). 
 
Ročni mešalnik ima gumb za upravljanje hitrosti s 5 stopnjami. 

 

Turbo gumb 

Če želite med mešanjem hrane za krajši čas uporabiti višjo hitrost, lahko pritisnete turbo gumb. 
Turbo gumb lahko uporabite samo pri hitrostih od 1 do 5, v položaju 0 turbo gumb ne deluje. 
Naprava pri največji hitrosti deluje, dokler držite turbo gumb. 
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Stopnja hitrosti Nastavek Primer uporabe 

0 (Aus) - - 

1-2 Kavlji za testo Maslo, pire 

2-3 Metlice Omake, napitki 

3-4 Kavlji za testo Mase za torte, testo 
za kruh 

3-4 Metlice 
Penaste 
sladice,mehko testo 

4-5 Metlice Stepena smetana, 
sneg iz beljaka 
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Čiščenje in nega 
Po uporabi potegnite vtič iz vtičnice. 
Ne pustite, da se hrana posuši na napravi ali nastavku za mešanje. 
Nastavek za mešanje lahko odstranite samo, ko je naprava ugasnjena (položaj 0). Za 
odstranjevanje nastavkov za mešanje pritisnite gumb, ki nastavka izvrže. 
Nastavke za mešanje čistite v topli raztopini s čistilom ali v pomivalnem stroju v razdelku za 
pribor. 
Ostanke hrane na nastavkih za mešanje lahko pred čiščenjem namočite v mlačni raztopini s 
čistilom. 
POZOR: Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne čistite v pomivalnem stroju! 

Naprave, napajalnega kabla ali vtiča nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine, po 
napravi nikoli ne polivajte vode ali druge tekočine in naprave ne odlagajte na mokre ali 
vlažne površine. 

Da obrišete napravo in kabel, uporabite vlažno krpo, s katere ne kaplja. 

Napravo in nastavke za mešanje previdno posušite. Sestavni deli naj se nekaj minut 
sušijo na zraku. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. 

 

 

   

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 13-amperski električni vtič (BS 1363), mora biti opremljen s 

13-ampersko varovalko v skladu s standardom BS 1362 in mora imeti atest 
ASTA. Če se uporablja kateri koli drugi tip električnega vtiča, mora biti 
naprava zaščitena s 5-ampersko varovalko na 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/ES, 2014/30/ES in 2009/125/ES. 

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. 

Naslov centra za pomoč uporabnikom: 
 

WMF consumer electric GmbH 
Standort Trepesch Steinstraße 19 

D-90419 Nürnberg Germany 

Tel.: +49 (0) 7331 256 256 

eMail: service-wmf@wmf-ce.de 

Proizvajalec: 
 

WMF consumer electric GmbH 
Messerschmittstraße 4 

D-89343 Jettingen-Scheppach Germany 

www.wmf-ce.de 
Pridržujemo si pravico do sprememb  - IB-16560011-03-180
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Pranje v 
pomivalnem 
stroju 

 
 
 

 
Umivanje pod 
tekočo vodo 

 
 
 

 
Čiščenje z mehko, 
vlažno krpo 

Ročni mešalnik 
 

 

 
 

 

 

Metlici 

 

 

 

 

 

 

Kavlja za gnetenje 
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