
Konyhai robotgép  

FP‐800 

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 

•  Kérjük,  olvassa  el  figyelmesen  ezt  a  kézikönyvet,  mivel  fontos  utasításokat  ad  a  készülék 

biztonságáról, használatáról és karbantartásáról, és őrizze meg későbbi felhasználásra. 

• Ne hagyjon csomagolást (műanyag zacskókat, habosított polisztirolt, szegeket stb.) gyermekek vagy 

cselekvőképtelen személyek elérhető közelségében, mivel ezek potenciális veszélyforrást jelentenek. 

• Mielőtt bedugná a konnektorba az eszközt, ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján szereplő adatok 

megegyeznek‐e a fő tápegységgel és az elektromos rendszerével. Kétség esetén forduljon szakképzett 

személyzethez. 

• Javasoljuk, hogy ne használjon adaptereket, több csatlakozót és hosszabbítót. Csak akkor használjon 

hosszabítót és a meglévő biztonsági előírásoknak megfelelő eszközöket, ha ez feltétlenül szükséges, 

ügyelve arra, hogy kompatibilisek legyenek az elektromos hálózattal és a készülék műszaki adataival. 

• Minden olyan alkatrész kibővítés, amely nem az utasítások mentén jött létre, veszélyeztetheti az Ön 

biztonságát és elveszítheti az eszközre kimért garanciát. 

• A készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték, azaz készítsen ételt háztartási 

használatra. 

• A biztonság kedvéért vigyázzon: 

• ne használja a készüléket mezítláb vagy nedves kézzel vagy lábbal 

• ne használja a készüléket bárhol máshol, csak otthoni környezetben 

• ne hagyja a készüléket légköri hatásoknak kitéve (nap, eső ...) 

• ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek használják a készüléket 

• soha ne húzza a vezetéket vagy magát a készüléket hozza meg, hogy eltávolítsa azt a konnektorból 

• ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva 

• soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

•  A  felhasználó  nem  cserélheti  ki  a  készülék  vezetékét.  Szükség  esetén  forduljon  szakképzett 

személyhez. 

• Ha a készülék meghibásodik és / vagy rosszul működik, kapcsolja ki és ne kezelje meghibásodott 

állapotában.  Az  esetleges  javításokért  vegye  fel  a  kapcsolatot  egy  hivatalos  szervizközponttal,  és 

kérjen eredeti pótalkatrészeket. 

• A készüléket a következőképpen áramtalanítsa: kapcsolja ki, ezt követően húzza ki a konnektorból. 

Ha  a  készülék  nem  működik,  használhatatlanná  válik:  tartsa  be  a  helyi  hatályos  szabályokat  és 

rendelkezéseket az a készülék elhelyezésével kapcsolatos. 

• Cégünk nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyek során személyek, állatok, vagy 

tárgyak sérülnek, és amelyek helytelen telepítés vagy helytelen, hibás vagy ésszerűtlen használat okoz. 



• A készüléket 1 percig lehet folyamatosan használni, ezt követően 8 percig pihentetni kell újraindítás 

előtt. Öt periódus után a készüléket 30 percig pihentetni kell. 

•  A  készüléket  csak  akkor  használhatják  csökkent  fizikai,  érzékszervi  vagy  mentális  képességek 

hiányában szenvedő, vagy  tapasztalatlan személyek  (beleértve a gyermekeket  is), akik  felügyeletet 

alatt álnak, vagy utasítást kaptak a felügyelő személytől.  

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

Ismerje meg készülékét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Fedél 

2. Fedél csésze 

3. Fedél kioldógombja 

4. Turmixgép kancsó 

5. Gomb 

6. Tápegység 

7. Kanál 

8. Töltő nyílás 

9. Tálfedél (műanyag) 

10. Keverőtál 

11. Késtartó  

a) Aprító kés 

b) Szeletelő kés  

12. Vágó penge  



13. Vágó penge védője  

14. Penge tartó 

15. Védő fedél 

ELSŐ HASZNÁLAT 

 ‐ Olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megismerkedjen az új konyhai robotgép összes alkatrészével. 

‐A készülék első használata előtt tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkező alkatrészeket és tartozékokat 

(lásd a "Tisztítás" bekezdést). 

Figyelem! 

1. Mindig ügyeljen arra, hogy hogyan helyezi el a pengéket: nagyon élesek. Az étel elkészítése után 

óvatosan vegye ki őket, és tisztítsa meg. 

2. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

szellemi  képességekkel  rendelkező,  illetve  tapasztalat  és  ismeretek hiányában élő  gyermekek  csak 

akkor  használhatják,  ha  felügyeletet  vagy  utasítást  kaptak  a  készülék  biztonságos  használatára 

vonatkozóan, és értik a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel  

Tisztítás és karbantartás 

A gyermekek csak akkor végezhetnek karbantartást, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. 

Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol. 

A készülék használata 

Új  konyhai  robotgépje  sok  olyan  alaphozzávaló  elkészítésében  segít,  amelyet  felhasználhat  a 

receptjeihez. Kérjük,  tartsa be az alábbi  utasításokat a  legjobb eredmények elérése érdekében, és 

hogy a készülék sokáig kiváló állapotban legyen. 

Figyelem! 

Soha  ne  lépje  túl  az  alábbi  maximális  mennyiségeket,  és  soha  ne  öntsön  75  °  C‐nál  melegebb 

folyadékokat a tálba és / vagy turmixgépbe. Kövesse az alábbi utasításokat minden alkalommal: 

‐Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg be van kapcsolva. 

‐Soha ne működtesse a készüléket üres állapotban. 

‐Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. 

‐Soha ne tegye ujjait vagy edényeit a fedél nyílásába. 

‐Soha ne nyomja a kezével a hozzávalókat a fedél nyílásába. 

‐Ne  használja  a  készüléket  kemény  összetevők  (pl.  Fagyasztott  hús,  sajtkéreg  stb.),  gumiszerű  (pl. 

kandírozott héj stb.) és ehetetlen összetevőkre (pl. Csontok, halcsont stb.) vagy jég összetörésére.  

‐Ne távolítsa el a fedelet, és soha ne cserélje ki a tartozékokat a készülék kikapcsolása nélkül, és ha a 

használt tartozék még nem állt le. 

‐A pengét távolítsa el, majd csak ezt követően távolítsa el az elkészült ételt 



 

A keverőedény használatakor a keverőedényt ki kell venni, és le kell fedni a védőburkolattal, a 7. és 8. 

ábra szerint. 

I. Aprító funkció 

 

‐ Helyezze a műanyag tálat a tápegységre, és fordítsa el a fogantyú fedelét az óramutató  járásával 

megegyező irányba, az 1. ábra szerint. 

‐ Rögzítse a vágókést a pengetartóba, a 2. ábra szerint, majd helyezze a pengetartót a tál közepén lévő 

tengelyre, és nyomja lefelé a 4. ábra szerint. 

Figyelem:  A  penge  éles.  Kérjük,  csak  a  műanyag  részt  fogja  meg  elhelyezés  közben.

 

‐ Tegye az ételt (pl.hús) a tálba. A nagydarab ételeket apró darabokra kell vágni. 

‐ Helyezze a fedelet a tálra, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem hallja 

a reccsenő hangot (5. és 6. ábra). 

‐  Csatlakoztassa  a  csatlakozót  az  elektromos  aljzathoz,  nyomja  meg  a  kapcsolót  a  sebesség 

kiválasztásához. 

‐ Ha az aprítás befejeződött, állítsa a kapcsolót "O" állásba. Miután a penge megáll, öntse ki az ételt. 

II. Szeletelés és aprítás funkció 

A Szeletelés,  aprítás  funkció ugyanazokkal  a műveleti  lépésekkel  rendelkezik, mint  a  fenti  funkció. 

Cserélje ki a habverő pengét aprító pengékre, mint látható a 3. ábrán. 

A szeleteléshez helyezze a késtartót (11B) a penge tartójával fölfele. Aprításhoz helyezze a késtartót 

(11A) felfelé (a szalag penge fordított irányába) a penge tartójához. 

Járjon el ugyanúgy, mint a fenti 4‐6. ábra szerint. 



 B: Turmixgép kancsó 

‐ A keverőtálat nem szükséges eltávolítani, amikor a turmixgép edényét használja. 

 

‐ Helyezze az összetevőt a turmixkép kancsóba, és szorosan rögzítse a kancsó fedelét a 11 és 12. ábra 

szerint. 

‐ Helyezze a turmixgép edényt a tápegységre, a 9. ábra szerint, amíg a pohártámasz megfelelően nem 

csatlakozik a tápegységhez, a 10. ábra szerint. 

‐ Csatlakoztassa a gép tápkábelét és kapcsolja be az robotgépet. Forgassa a gombot a kívánt szintre (A 

sebesség  szintekkel  növekszik.  A PULSE  a  legmagasabb  szint.  A  szakaszos műveletekhez  fordítsa  a 

gombot a PULSE állásba.) 

‐ Ha szükséges, folyékony anyagot (például olajat, tejszínt) adhat az ételhez a töltő nyíláson át 

‐ Forgassa a gombot "O" szintre, és a művelet után kapcsolja ki a gépet. Öntse ki a összekevert ételt a 

kancsóból. 

TISZTÍTÁS 

Tisztítási munkák előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Tisztítsa meg a tápegységet (6) enyhén nedves ruhával. Ne mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe 

vagy más folyadékba. 

Minden tartozék kézzel vagy mosogatógépben mosható: 

‐ Kézi mosogatáshoz használjon nedves vizet és normál mosogatószert, vigyázva az acél pengére, mert 

az nagyon éles; 

‐ A tartozékokat a mosogatógép felső részében mossa, és ügyeljen arra, hogy a víz soha ne haladja 

meg az 50 ° C maximális hőmérsékletet 



Ne használjon vegyszereket vagy súroló anyagokat. 

Jegyezze meg! 

A  tisztítás  befejezése  után  győződjön meg  arról,  hogy  az  edény  biztonsági  rendszer  által  vezérelt 

alkatrészeit  (motoregységet,  ahol  a  fedél  illeszkedik),  vagy  a  turmixgép  korsóval  rendelkező 

modelleknél a turmixkancsó burkolatát (a motoregységen, turmixgép kanna és fedelek) nem tömítette 

el  szilárd  étel.  Szükség  esetén  használjon  puha  kefét  a  tisztításhoz,  ne  feledje  el  előtte  kihúzni  az 

eszközt a csatlakozóból.  

A pengék nem élesíthetők. Cserélje ki őket, ha nem megfelelően vágnak vagy kopottak. 

Vegye  fel  a  kapcsolatot  egy  hivatalos  szervizközponttal  tartozékok,  kopásra  alkalmas  alkatrészek 

vásárlásához és a készülék karbantartási munkáihoz. 

Ha  a  tápkábel  megsérült:  a  veszély  elkerülése  érdekében  csak  az  eladó  szervize,  vagy  hasonló 

képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki. 

TÁROLÁS 

Mielőtt elrakná, győződjön meg arról, hogy készüléke és minden tartozéka teljesen száraz. 

A konyhai robotja helytakarékos tároló rendszerrel rendelkezik, ahol minden tartozékot könnyedén el 

tud helyezni. 

Figyelem! 

A sérülések elkerülése érdekében soha ne használja a készüléket még benne lévő tartozékokkal. 

MŰSZAKI ADATOK 

Feszültség: 220‐240V‐50 / 60Hz  

Teljesítmény: 400‐600W 

Környezetbarát ártalmatlanítás 

 

Segíthet a környezet védelmében! 

Ne  feledje:  tartsa  be  a  helyi  előírásokat.  Adja  le  a  nem  működő  elektromos 

berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központba 


