
 

 

Botmixer csomag 

Elta Germany 

Kérjük olvassa el figyelmesen biztonsága érdekében 

Használati kézikönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL: ESMS‐250.2  

Üzemi feszültség: 220 V – 240 V 50/60 HZ 

Energiafelhasználás: 300W max.  

KB.: 1 min. 

 

 

Használat előtt olvassa el, és őrizze meg az utasításokat  

Szerkezeti illusztráció 

A. Normális sebesség gomb 
B. Tubó sebesség gomb 
C. Motor egység 
D. Botmixer fej  
E. Habverő 



F. Habverő sebességváltó 
G. Aprító egységet lezáró fedő 
H. Aprító pengék 
I. Tál 
J. Pohár 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM 

Figyelem  

• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e a 
helyiség hálózati feszültségének. 

• Ha a tápkábel sérült, küldje vissza a gyártónak vagy keressen egy szakembert. 

• A készülék bármelyik tartozékának összeszerelése, szétszerelése, tisztítása előtt mindig húzza ki a 
készüléket az elektromos hálózatból. 

• Soha ne merítse a motoregységet vízbe vagy bármilyen más folyadékba, és ne öblítse le a csap alatt. 
A motoregység tisztításához csak nedves kendőt használjon. 

• Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. 

• A készülék csak háztartási használatra készült 

• Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, 
vagy tapasztalatlan illetők  (beleértve a gyermekeket is)  nem használhatják, kivéve, ha a 
biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ő utasította az eszköz használatára.  

• A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

• Soha ne érjen a pengékhez, ha a készülék be van dugva. A pengék nagyon élesek. 

• Ha a pengék beragadnak, húzza ki a készüléket a konnektorból mielőtt eltávolítaná a pengéket elzáró 
összetevőket. 

• Ne terhelje túl a készüléket úgy, hogy túl sok ételt tesz bele, és ne használja folyamatosan több mint 
30 másodpercig. 

Előkészítés 

• A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az ételekkel érintkező részeket. 

• Hagyja lehűlni a forró összetevőket, mielőtt feldolgozza őket (max. hőmérséklet 60 ° C). 



• Feldolgozás előtt vágja a nagy alapanyagokat kb. 2 cm-es darabokra. 

• A motoregységet mindig vízszintes felületre helyezze 

A készülék használata  

 

A kézi mixer a követezőkre használható:  

-  folyadékok turmixolása, mint: tejtermékek, szószok, gyümölcslevek, levesek, kevert italok és 
turmixok. 

- lágy hozzávalók turmixolása, 

- főtt ételek pűrésítése, pl. bébiételek készítéséhez. 

1. Csatlakoztassa egyszerűen a turmixgépet a 220 V-os konnektorhoz. 

 2. Csatlakoztassa a botmixer rudat a motorhoz (2. ábra). 

 3. Helyezze az összetevőket a főzőpohárba. 

4. Nyomja be a pengevédőt (a botmixer fejét) a hozzávalóba  (3. ábra). 

5. Az eszköz tetején található normál vagy gyors sebesség gombbal kapcsolja be az eszközt (Flg 4). 

6. Az anyag keverése érdekében mozgassa a készüléket lassan felfelé és lefelé, körkörösen. 

 

Aprító  

 



Megjegyzés: Az aprító olyan összetevők aprítására szolgál, mint a diófélék, hús, hagyma, kemény 
sajt, főtt tojás, fokhagyma, gyógynövények, száraz kenyér stb. 

 Figyelem: A pengék nagyon élesek! Legyen nagyon óvatos a pengeegység kezelésekor. Legyen 
különösen óvatos, amikor eltávolítja a pengét az aprítóból! 

5. Helyezze az aprító pengeegységet az aprító tálba (5. ábra) 

6. Tegye az hozzávalókat az aprító tálba. 

7. Helyezze a kapcsoló egységet az aprító tálra (6. ábra). 

8. Rögzítse a motoregységet az aprító tálra (7. ábra). 

9. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a normál, vagy a turbó sebesség gombját. 

Ha az hozzávalók az aprítótál falához tapadnak, folyadék hozzáadásával, vagy spatula használatával 
lazítsa meg őket. 

A hús aprítása után mindig hagyja kihűlni a készüléket 

Habverő 

 

 

A 

habverőt csak tejszínhabhoz, tojásfehérje felveréséhez, kevert sütemény alapok és instant desszertek 
keveréséhez használja.  

l. Helyezze be a habverőfejet a habverő sebességváltójába, majd helyezze a motorrészt a 
sebességváltóba, amíg összekapcsolódnak. 

2. Helyezze a habverőt egy edénybe, és csak ezután nyomja meg a kapcsolót a működtetéséhez. 

3. A habverő eltávolításához nyomja meg a gombokat, és válassza le a sebességváltó részt. Ezután 
húzza ki a habverőt a sebességváltóból. 

A legjobb eredmény elérése érdekében: 

• Ne a főzőpoharat használja, hanem egy szélesebb tálat. 

• Kezdje alacsony sebesség beállítással. 

• Mozgassa a habverőt kissé ferdén tartva. 

• Csak legfeljebb 400 ml hűtött tejszínt habosítson (min. 30% zsírtartalom, 4-8 ° C). 

• Csak legfeljebb 4 tojásfehérjét habosítson 

Karbantartás és tisztítás  



• Takarítás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját. 

• Szerelje szét az összes alkatrészt. 

• Ne merítse a motoregységet vízbe. 

• Nedves törlőkendővel törölje le a motort. 

• Tisztítsa meg az aprító pengeegységet és az aprító pengekapcsoló egységet mosogatógépben, vagy a 
meleg vízben némi mosogatószerrel.  

• Szárítsa meg 

 

6 FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ 

ÉTEL MENNYISÉG IDŐ
CSONTHÉJASOK 250 G 15 MP
SAJT 250 G 15 MP

 

MŰSZAKI ADATOK: 

Teljesítmény: 220-240W 50 / 60Hz 

Energiafogyasztás: 300 W max 

KÖRNYEZET 

Segíthet megvédeni a környezetünket.  

Kérjük ne feledje el a helyi szabályozásokat: a nem működő 
elektronikai eszközöket egy arra szánt hulladéktárolóba dobja.  

 

 

 

 

 

 


