Opozorilo
Za preprečevanje tveganja za resne telesne poškodbe pri uporabi
paličnega mešalnika je treba upoštevati osnovne previdnostne ukrepe,
vključno z ukrepi, opisanimi v nadaljevanju.

PRED UPORABO PALIČNEGA MEŠALNIKA PREBERITE VSA
NAVODILA, ZAŠČITNE UKREPE IN OPOZORILA.

HA0113

PALIČNI MEŠALNIK

SL

Uporabniški priročnik

•

 Pred uporabo tega aparata skrbno preberite navodila za uporabo in
izdelek uporabljajte le za namene, ki so opisani v teh navodilih, da
preprečite nenamerne telesne poškodbe ali materialno škodo.
 Shranite ta navodila, garancijski list, potrdilo o nakupu in, če je možno,
tudi embalažo skupaj z notranjo embalažo.
 Ta aparat je namenjen le za domačo uporabo in ne za komercialne
namene.
 Aparat lahko uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane fizične, senzorične
ali mentalne sposobnosti, ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja,
če so pri tem pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi aparata na
varen način in razumejo vključene nevarnosti.
 Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
 Aparat vedno izključite iz napajanja, če ga pustite brez nadzora in pred
vsakim sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
 Otroci tega aparata ne smejo uporabljati. Aparat in kabel hranite izven
dosega otrok.
 Redno pregledujte napajalni kabel in aparat. Če odkrijete kakršno koli
napako, aparata ne uporabite.
 Enote ne poskušajte popraviti sami. Dostavite jo pooblaščenemu
serviserju.
 Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec,
njegov servisni zastopnik ali usposobljena oseba, da preprečite
nevarnost.
 Aparata in kabla ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vlagi, ostrim
robovom in drugim nevarnostim.
 Pri uporabi aparata bodite vedno pozorni! Kadar enote ne uporabljate,
četudi le za trenutek, jo vedno izključite iz napajanja.
 Vstavljajte samo originalne dele.
 Ne uporabljajte na prostem.
 Enota ne sme nikoli priti v stik z vodo ali drugo tekočino oz. je ni
dovoljeno potapljati vanjo. Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
 Če se aparat segreje ali zmoči, takoj izvlecite vtič iz električne vtičnice.
Rok ne dajajte v vodo!
 Ta aparat uporabljajte samo v skladu s predvidenim namenom.
 Ne dotikajte se vrtečih se orodij med delovanjem. Vedno počakajte, da se
ustavijo.
 Ta aparat uporabljajte le za mešanje živil in ničesar drugega.
 Ne uporabljajte med kuhanjem ali z vročimi tekočinami.
 Rezila so zelo ostra. Pri rokovanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in
med čiščenjem bodite previdni.
 V primeru nepravilne uporabe obstaja nevarnost telesnih poškodb. Z
aparatom ravnajte previdno.
 Izklopite aparat in ga izključite iz napajanja, preden zamenjate dodatke
ali se nameravate dotikati delov, ki se med delovanjem aparata
premikajo.
 Če v posodo vlijete vročo tekočino, bodite previdni, saj lahko tekočina
pljuskne ven zaradi nenadnega uparjanja.
 Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu ipd.:
- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- na kmetijah,
- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih,
- v namestitvenih objektih, ki nudijo nočitev z zajtrkom.

Uporabniški priročnik lahko prenesete s spletnega mesta:
www.jamieoliver.com/collectables/stick-blender-manual

Tehnični podatki
Izdelek

:

Palični mešalnik

Model

:

HA0113

Nazivna napetost

:

220–240 V~

Nazivna frekvenca

:

50–60 Hz

Nazivna moč

:

600 W

Brand Loyalty Sourcing B.V.
Koningsweg 101, 5211 BH, 'S-Hertogenbosch, Nizozemska

Reciklaža
Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.
Izdelka nikoli ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Seznanite se z
lokalnimi predpisi o ločenem zbiranju električnih in elektronskih izdelkov.
Pravilno odlaganje starih izdelkov prispeva k preprečevanju potencialnih
negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO
TA NAVODILA SHRANITE
Lotite se kuhanja!
Ta visokokakovostni palični mešalnik je zasnovan tako, da nekoliko olajša življenje v kuhinji. Zmogljiv motor
omogoča bliskovito mešanje tekočin in sekljanje svežih sestavin v le nekaj sekundah – to je izjemno
uporaben pripomoček.

Deli in funkcije
Palični mešalnik
A Hitrost 1 (nizka hitrost)
B Hitrost 2 (visoka hitrost)
C Glavno ohišje
D Mešalna noga
E Vrč 600 ml/21 fl oz

Nastavek posode za sekljanje
F Pogonska enota mini sekljalnika
G Rezilo mini sekljalnika
H Pokrovček za rezilo
I
Mini posoda za sekljanje 200 ml/7 fl oz
J Spodnji pokrov posode

Kako uporabljati ta palični mešalnik
Pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo aparata temeljito očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano.
1. Odstranite nastavek za mešanje in sekljanje.
2. Glavno ohišje (C) in pogonsko enoto sekljalnika (F) čistite le z vlažno krpo in te dele temeljito osušite.
3. Nastavek za mešanje pomijte s toplo milnico in ga temeljito osušite.
4. Merilni vrč (E), rezilo sekljalnika (G) in posodo za sekljanje (I) lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Mešalna noga in posoda za sekljanje
1. Mešalno nogo (D) vstavite v glavno ohišje (C) tako, da poravnate puščico na glavnem ohišju s
simbolom za odklepanje na mešalni nogi ter puščico zasučete v smeri proti simbolu za zaklep , da
se zaklene (slika A).
2. Palični mešalnik postavite v merilni vrč (E) ali drugo posodo, nato pritisnite gumb za vklop, da začnete z
mešanjem živil (slika B).
3. Po uporabi mešalnik izključite iz elektrike in zasučite nastavek za mešanje (puščico zasučite do simbola
za odklepanje ), da nastavek odklenete in ga odstranite (slika C).

Opomba
Ne sekljajte izredno trdih živil, kot so muškatni oreščki, kavna zrna in žitna zrna.

Načini uporabe nastavka za sekljanje
Sekljalnik je popolnoma primeren za sekljanje mesa, sira, čebule, zelišč, česna, korenja, orehov, mandljev,
suhih sliv itd. Sekljalnik ni primeren za sekljanje ali mešanje moke.

Najboljši namig!
Pred sekljanjem
Meso (200 g, 2 × 2 × 2 cm), sir, čebulo (100 g), česen, korenje (200 g) predhodno narežite.
Zeliščem odstranite stebla, oreščkom odstranite lupino.
Iz mesa odstranite kosti, kite in hrustanec.
Sekljanje (mini sekljalnik)
1. Plastični pokrov (H) previdno snemite z rezila (G). Pozor: rezilo je zelo ostro! Vedno ga držite za zgornji
plastični del.
2. Rezilo postavite na središčni zatič v mini posodi za sekljanje (I).
3. V mini posodo za sekljanje dodajte hrano.
4. Pogonsko enoto mini sekljalnika (F) postavite na posodo za sekljanje.
5. Glavno ohišje (C) postavite na pogonsko enoto tako, da poravnate puščico na glavnem ohišju s
simbolom za odklepanje na pogonski enoti ter puščico zasučete proti simbolu za zaklep , da se
zaklene (slika D).
6. Pritisnite stikalo (B), da se sekljalnik zažene (slika E). Med uporabo z eno roko držite motorni del, z
drugo pa posodo za sekljanje.
7. Po uporabi najprej odstranite motorni del (puščico zasučite proti simbolu za odklepanje ), nato pa
snemite pogonsko enoto sekljalnika (slika F).
8. Iz posode previdno vzemite rezilo. Obdelano hrano vzemite iz posode za sekljanje.

Najboljši namig!
Pri obdelavi živil, ki puščajo barvo (npr. korenje), se lahko nekateri deli enote obarvajo. Na te dele pred
čiščenjem nanesite rastlinsko olje.
Opomba: odstranljive dele vedno očistite takoj po uporabi. Pri čiščenju delov bodite previdni. Ne
dotikajte se ostrih rezil!

(slika A)

(slika B)

(slika C)

(slika D)

(slika E)

(slika F)

SLOVENŠČINA
Pomembna varnostna navodila
Preden začnete, preberite vse varnostne napotke, opozorila in gradivo z
navodili v tej knjižici. Aparat postavite na suho in ravno površino. Stikalo za
vklop mora biti nastavljeno na »Off« (Izklopljeno), aparat pa priključen v
ozemljeno električno vtičnico. Nato sledite navodilom za čiščenje, da svoj
aparat pripravite na uporabo. Pred prvo uporabo aparat vedno očistite.

Kratkotrajno delovanje
Nastavki
Sestavine
150 g korenja (narežite na kocke velikosti
Mešalna noga
1,5 cm) in 300 ml vode
Mini sekljalnik
150 g mesa

Čas
20 s

Priporočeni čas ohlajanja
Ohladite na sobno temperaturo

15 s

Vzdrževanje in čiščenje
Opozorilo
Pred čiščenjem izključite aparat iz vira napajanja. Mešalnika, kabla ali vtiča ne potapljajte v nobeno
tekočino.

Odpravljanje težav
Ali lahko aparat uporabljam Da, lahko mešate vroče sestavine, vendar je treba zelo paziti, da jih ne polijete

z vročimi sestavinami?
oz. da ne pljusknejo.
Ali naj pred uporabo posode Če želite doseči optimalne rezultate, je vedno priporočljivo, da večja/trša živila
za sekljanje narežem sadje najprej narežete na manjše kose, preden uporabite ta aparat.
in zelenjavo?
Ali lahko s paličnim
Ne. Paličnega mešalnika ne uporabljajte za drobljenje ledu in ne sekljajte trdih
mešalnikom ali nastavkom živil, kot so začimbe ali kavna zrna, da se izognete poškodbam.
posode za sekljanje sekljam
trdo ali zamrznjeno hrano?

Informacije o garanciji
 Za vprašanja, reklamacije ali zahtevke se obrnite na dežurno informacijsko službo: 00800 6633 6622
(brezplačna telefonska številka).
 Ta zakonsko določena garancija ne obsega škode, do katere pride zaradi normalne obrabe, nepravilne
uporabe ali pomanjkanja primernega vzdrževanja.
 Dveletna garancija se začne od datuma odkupa.

