
 

 
 

 
 

 

 
Használati útmutató 

Smoothie maker 

Rend. sz.  1388560 

 

 

Rendeltetésszerű használat 
A termék Smoothie italok készítésére alkalmas normál zöldségek, 
gyümölcsök és más élelmiszerek feldarabolásával és mixelésével.  Kis 
jégdarabok is készíthetők vele.  A kombi keverőpohár sportos fedéllel 
praktikus útközbeni használathoz.  A tápellátás egy normál konnektorról 
biztosítható.  

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. 
Nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában el kell kerülni. 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani 
és/vagy módosítani. A fentiektől eltérő használat károsítja ezt a készüléket. 
azonkívül veszélyeket hordoz magában, így például rövidzár, tűz, áramütés 
stb. veszélyét. Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és gondosan őrizze meg. 
A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.  

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az 
összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 
• Smoothie Maker 

• 2 db kombi keverőpohár fedéllel 

• Késes egység 

• Használati útmutató 

 

Fontos biztonsági tudnivalók!! 
• Vegye figyelembe az összes biztonsági 

előírást, hogy elkerülje a szakszerűtlen 
kezelésből következő károkat! Kövesse a 
figyelmeztető jelzéseket a készüléken.  

• A készüléket gyerekek nem használhatják.  
Tartsa a készüléket és a hálózati kábelt 
olyan helyen, ahol gyerekek nem érik el.  

• Ezeket a készülékeket olyan személyek 
(beleértve a gyerekeket) akik fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi fogyatékossággal, 
vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, 
csak akkor használhatják, ha a használat 
egy felelős személy felügyelete mellett 
történik, vagy a szükséges tájékoztatást és 
az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést 
megkapták és azt megértették. 

• Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. 

• Mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját, 
ha nincs felügyelet alatt, vagy ha éppen 
összerakja, szétszedi vagy tisztítja.  

Általános biztonsági tudnivalók 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a 
biztonsági előírásokat tartsa be. A szakszerűtlen használatból 
vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő 
tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen 
esetekben megszűnik a szavatosság/garancia! 

• Legyen nagyon óvatos az éles késekkel való tevékenység közben.  
Ez érvényes a bögre kiürítésére vagy a tisztítására is.  
Sérülésveszély áll fenn. 

• A készülék működése közben kezeit, haját, ruházatát és a konyhai 
esközöket tartsa távol a késektől, hogy elkerülje a sérüléseket és a 
termék károsodását.  Hámozót csak akkor szabad használni, ha a 
termék nincs üzemben.  

• Várja meg mindig, hogy a forgó részek teljesen nyugalmi állapotba 
kerüljenek, mielőtt a terméket tisztítja vagy egyes részeit eltávolítja.  

• A folyadéktároló bögre eltávolítása előtt kapcsolja ki a Smoothie-
Maker-t. 

• Soha ne kapcsolja be a terméket üres tároló edénnyel.  

• Ne használja a készüléket forró folyadékokkal vagy forró olajjal ill. 
zsírral.  Ez felnyomhatja a fedelet.  Égési sérülés veszélye! 

• A belerakott anyagok hőmérséklete nem haladhatja meg a 
szobahőmérsékletet.  

• Olyan tartozékok, amelyeket a gyártó nem ajánl, sérüléseket 
okozhatnak.  Csak eredeti tartalék alkatrészeket használjon! 

• Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre. 

• Semmi esetre ne tegyen folyadékkal megtöltött tárgyakat, pl. vázát 
vagy hasonló tárgyakat a termékre vagy annak közelébe.  

• Ne tegyen nyílt lángú tárgyat, pl. gyertyát a készülékre vagy annak 
közelébe.  

• Tartsa távol a készüléket forró felületektől.  

• Soha ne nyissa fel a Smoothie-Maker készülékházát.  Ne dugjon 
semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. 

• Mielőtt csatlakoztatja egy konnektorhoz, ellenőrizze, hogy az áram 
fajtája és feszültsége megegyezik-e a készülék típustábláján 
megadott adatokkal.  

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen 
hozzáférhető helyen.  

• A hálózati dugót soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a 
konnektorból.  Húzza ki a dugót az arra szolgáló fogófelületnél 
fogva a konnektorból.  

• Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati 
dugót a konnektorból.  

• Biztonsági okokból vihar idején mindig húzza ki a termék hálózati 
dugóját a konnektorból.  

• Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen összenyomva, 
megtörve, ne sértsék meg éles szélek, és ne kapjon nagy 
mechanikus terhelést.  Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését 
nagy hő vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati 
kábelt. Különben a készülék meghibásodhat. Egy megsérült 
hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.  

• Ne fogja meg a hálózati kábelt, ha az meghibásodott.  
Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot 
(pl.  az adott biztosítékkal), és húzza ki a hálózati dugót óvetosan 
a dugaszoló aljzatból.  Soha ne vegy használatba a terméket, ha a 
hálózat kábele károsodott. 

• Ne fogja meg a hálózati dugót nedves vagy vizes kézzel. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a 
gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat. 

• Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen 
napsugárzástól, erős lökésektől, nagy légnedvességtől, 
nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.  

• Ha a készüléket már nem lehet biztonsággal használni, állítsa le a 
működését, és biztosítsa azt a véletlen üzembe helyezés ellen.  A 
biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek 

- látható sérülései vannak, 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt 
tárolva, vagy 

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés 
még csekély magasságból is károsíthatja a terméket.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával 
kapcsolatban. 

• Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, 
vagy szakműhellyel végeztessen. 



• Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati 
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki 
ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 



Kezelőszervek 
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Karbantartás  és tisztítás 

a) Általános tudnivalók 

• A termék nem igényel karbantartást.  A készülék belsejében nincsenek 
olyan alkotórészek, amelyek karbantartást igényelnek.  Ne nyissa fel és ne 
is szedje szét a készüléket. 

• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót a konnektorból. 

• Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket, mivel 
a beszáradt élelmiszereket nehéz eltávolítani.  

• Az összes részt kézzel tisztítsa meg.  A készülék részei nem alkalmasak a 
mosogatógépben való tisztításra.  

b) Smoothie-Maker 
• Soha ne merítse a smoothie készítő készüléket vízbe vagy más folyadékba.  

• Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítóanyagokat vagy kémiai 
oldószereket, mert ezek a készülékházon károsodást (elszíneződést) 
okozhatnak.  

• A készülékház tisztításánál ne használjon          túl erős nyomást, a 
karcolások elkerülésére.  

Az első használatba vétel előtt: 
• Tisztítsa meg a kés egységet, a keverőpoharakat és a poharak fedelét.  

Nézze át ehhez a "Tisztítás és karbantartás" c. fejezetet.  Tisztítás után 
hagyja, hogy minden rész teljesen megszáradjon.  

• Állítsa a készüléket egy vízszintes, sík, stabil és csúszásmentes felületre.  
 

Kezelés 
Ne próbáljon csontot, nagy, kemény vagy fagyott élelmiszer 
darabokat, vagy kemény zöldséget, pl. répát darabolni.  Ha ezt nem 
veszi figyelembe, a termék megsérülhet.  

Ne daraboljon száraz élelmiszereket.  Adjon hozzá vizet és más 
folyadékokat, amíg az ital egyenletesen sűrű vagy folyékony lesz.  

Ha jeget darabol, a keverőpoharat mindig tartsa az egyik kezével 
szilárdan.  

• Töltse meg a keverőpoharat az előkészített adalékokkal.  Ne lépje túl a 
maximális töltési mennyiség jelölés szintjét (MAX) a keverőpoháron.  

• Zárja le a keverőpoharat a kés egységgel.  Forgassa a késes egységet, 
amíg szilárdan nem ül a helyén.  Vigyázzon arra, hogy a késes egység 
működés közben szorosan zárva legyen.  

• Ültesse rá az összeszerelt keverő részt a Smoothie-makerre.  A pohár 
füleinek a Smoothie Maker reteszelő bütykeivel találkozniuk kell.  

• Forgassa a poharat az óramutató járásával egyezően.  A pohár 
reteszelődik.  

• Dugja be a hálózati dugót egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.  

• A terméket ne működtesse szünet nélkül 30 másodpercnél hosszabb ideig.  
Ezután várjon legalább 15 percet, amíg a készülék szobahőmérsékletre 
lehűlt, mielőtt újból üzembe helyezi.  

Tartsa a be-kikapcsoló gombot a kívánt működési idő alatt nyomva.  
Amint a be-kikapcsoló gombot elengedi, a kés forgása abbamarad.  

• A smoothie ital elkészítése után cserélje le a késes egységet az egyik 
pohárfedéllel.  Egymás után 2 pohárnyi italt tud előállítani.  

 

Fontos tudnivalók 
A készülék a következő élelmiszerek keveréséhez nem alkalmas: 
tojásfehérje, tejszínhab, burgonyapüré, darálthús és tésztaalap.  

• A gyümölcsöket és zöldségeket hámozza meg, és vegye ki a magokat.  

• A gyümölcsöket és zöldséget vágja fel kb. 15 mm-es kis kockákra.  

• Ha szilárd élelmiszert akar pürésíteni, ne tegyen egyszerre nagyobb 
mennyiséget a keverőpohárba.  

• Jégkockák feldarabolásánál ne tegyen be túl sok jégkockát a pohárba.  
Maximum 6 db jégkocka ajánlatos.  

• A terméket csak egy  tiszta, puha és száraz ruhával tisztítsa.  

c) Keverőpohár, pohárfedél, kés egység 

• Vegye le a fedelet és a kés egységet a keverőpohárról.  

• Mossa le az egyes részeket meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel. 
Öblítse le a lemosott részeket alaposan folyó víz alatt.  Hagyja, hogy 
mindegyik rész teljesen megszáradjon.  

• A késeket és a kések tengelyét tisztítsa meg gondosan egy kefével.  

• A kések tisztításánál járjon el különös gondossággal.  Sérülésveszély áll 
fenn. A késes egység szárításánál ügyeljen arra, hogy gyerekek ne férjenek 
hozzá.  

• A keverőpoharak moshatók mosogatógépben is.  
 

Eltávolítás 
Az elektronikus készülékek újrafeldolgozhatók és ezért nem 
szabad őket a háztartási hulladékba dobni. 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a 
környezet védelméhez! 

 

Műszaki adatok 
Üzemi feszültség......................................220 - 240 V/AC, 50/60 Hz 

Teljesítményfelvétel.........................250 W 

Zajszint ...........................................< 95 dB 

A keverőpohár űrtartalma...........................600 

ml  Kábelhossz ...........................................97  

cm 

Érintésvédelmi osztály...............................II. osztály 

Üzemelési idő ..........................................30 mp bekapcsolva/15 perc 

kikapcsolva             Üzemelési feltételek.......................0 ... +40 ºC, <90 % 

rel. nedvesség 

Tárolási feltételek.............................0 ... +40 ºC, <90 % rel. 

légnedvesség            Méretek (Szé x Ma x Mé)...................130 

x 360 x 150 mm 

Súly1,2 kg (benne foglaltatik a Smoothie-Maker, 
kés egység és 2 keverőpohár fedéllel) 
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