
Robotgépek 
 
A robotgép használata 
 
�Az elsı használat elıtt feltétlenül mosogassa el a készülék mosható tartozékait! Az alapgépet a motorházzal 
sem most, sem máskor nem szabad folyadékba mártania! 
�Ellenırizze, hogy az áramhálózat megfelel-e a készüléknek (220-240 V, 50 Hz)! 
�Vízszintes, csúszásmentes felületen dolgozzon a készülékkel! 
�Munka közben ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez! 
 

A robotgép használata 
 
A keverıedény használata 
 
�A turmixoló alap A1 fedelének zárva kell lennie. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre úgy, hogy a három rögzítıfej pontosan illeszkedjen a helyére! 
�Attól függıen, milyen mőveletre készül, válassza ki a megfelelı tartozékokat, és illessze ıket a helyükre. 
Ezekrıl és a turmixrész használatáról majd az alábbiakban talál magyarázatot. 
�A C2 fedelet fordítsa el úgy, hogy a pereme akadásig az A6 nyílásba kerüljön! Enélkül a robotgép nem fog 
mőködni. 
�Kapcsolja be a gépet az A8 kapcsolóval (kisebb vagy nagyobb sebességre), vagy használja az A10 
pillanatkapcsolót a gép beindítására (ilyenkor azonban a az A8 kapcsolónak 0 állásban kell lennie)! 
�A keverıedénynek akkor is a helyén kell lennie, ha a turmixot használja, de turmixolás esetén a 
keverıedényben ne legyen más tartozék! Soha ne használja egyszerre a keverıedényt és a turmixot! 
 
A turmixgép használata (illusztráció 1) 
 
�A keverıedényt illessze a helyére (lásd fent), de ne tegyen bele tartozékokat! 
�Az A5 kiengedı gombbal nyissa fel az A1 biztonsági fedelet! 
�Helyezze a B3 turmixgépet az A2 fogaskerekekre! A motorházon levı 3 rögzítıfejnek illeszkednie kell a 
turmixgép alján levı nyílásokba! 
�Töltse a B3 turmixgépbe a turmixolni kívánt összetevıket, és adjon hozzá megfelelı mennyiségő folyadékot! 
Nagyon fontos, hogy a folyadék szintje ne haladja meg az edényen jelölt maximális szintet! 
�Helyezze fel a turmixgép tetejét (B1 és B2 a B3-ra)! 
�A turmixgépben legfeljebb 1,5 liter élelmiszert készíthet el. 
�Kapcsolja a robotgépet a megfelelı sebességre (I vagy II), illetve hagyja 0 állásban a kapcsolót, és mőködtesse 
a gépet a pillanatkapcsolóval! A pillanatkapcsolóval való szaggatott mőködtetés (ki-bekapcsolgatás), például, 
tejes turmix készítésekor lehet elınyös. 
�A turmixolás befejeztével kapcsolja ki a robotgépet, várjon, míg a gép teljesen leáll, és csak utána vegye le a 
turmixedényt a géprıl! 
 
A reszelı, szeletelı és gyaluló funkciók használata ((illusztráció 2) 
 
�Ezekhez a mőveletekhez a C3 keverıedényre, a C2 fedélre, a D1 tengelyre és a D2, D3, D4 vagy D5 tárcsákra 
lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Gyaluláshoz a D1 tengelyt helyezze a D5 gyalutárcsába úgy, hogy a tárcsában levı kés felfelé álljon! 
�Szeletelés vagy reszelés funkciókhoz a D5 gyalutárcsa helyett a D2 kombinált tárcsára lesz szüksége. 
Reszeléshez a tárcsa reszelıkését kell felfelé fordítania, szeleteléshez pedig a szeletelıkést. 
�Helyezze a D1 tengelyt a ráerısített tárcsával a keverıedény tengelyére (A7)! 
�A keverıedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)! 
�Aprítsa fel késsel az élelmiszert (például burgonyát, sárgarépát, uborkát…) akkora darabokra, hogy az 
adagolónyíláson átférjenek! 
�Adagolja az élelmiszert az adagolónyíláson keresztül, a C1 nyomószerszámmal pedig gyengéden nyomkodja 
ezeket a vágótárcsa felé! Soha ne nyúljon az adagolócsıbe a kezével! 
�Egyszerre ne dolgozzon fel 1 kg-nál több élelmiszert! 
�Ezeket a mőveleteket a kisebb sebességgel végezze (I)! 
Aprítás (illusztráció 3) 
 



�Ezekhez a mőveletekhez a C3 keverıedényre, a C2 fedélre és az E aprítókésre lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Helyezze az E aprítókést a keverıedény A7 tengelyére! 
�A keverıedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)! 
�Egyszerre legfeljebb 1 kg élelmiszert apríthat fel. Ezek lehetnek zöldségfélék, nyers vagy fıtt hús, nyers vagy 
fıtt hal, és sok minden más is. 
�A készülék túl kemény alapanyagok aprítására nem alkalmas. Ne aprítson a készülékkel jeget, kávét, babot, és 
hasonló keménységő anyagokat! Ne próbálkozzon kristálycukorral se! 
Gyümölcsfacsarás (illusztráció 4) 
 
�Ezekhez a mőveletekhez a C3 keverıedényre, az F1 facsarókúpra és az F3 tengelyre lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Az F3 tengelyt helyezze az A7 tengelyre! 
�Helyezze az F2 facsarótálat az F3 tengelyre és fordítsa el úgy, hogy pontosan illeszkedjen a helyére (A6)! 
�Helyezze el az F1 facsarókúpot az F2 facsarótál nyílásába! 
�Indítsa el I-es sebességgel a robotgépet, vagy használja a pillanatkapcsolót! 
�Gyengéden nyomja rá a citromot (narancsot, citrancsot) a forgó facsarókúpra! 
�Két fél citrommal kb. 30 másodperc alatt végezhet. Ezt egy huzamban, 15 másodperces szünetekkel, mintegy 
10-szer ismételheti meg. Utána tartsonhosszabb szünetet! 
Gyümölcscentrifuga-funkció (illusztráció 5) 
 
�Ezekhez a mőveletekhez a C3 keverıedényre, a C2 fedélre, a G1 győrőre, a G2 szőrıszalagra, a G3 
léelválasztóra és a C1 nyomószerszámra lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Tegye a G2 szőrıszalagot a G3 léelválasztóra! 
�Helyezze a G1 győrőt a G3 léelválasztóra úgy, hogy a G2 szőrıszalag a helyén maradjon! 
�A G1+G2+G3 imént összerakott egységet helyezze az A7 tengelyre! 
�A keverıedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)! 
�Aprítsa fel a gyümölcsöt vagy a zöldséget (alma, körte, sárgarépa, uborka…) akkora darabokra, hogy az 
adagolónyíláson átférjenek! 
�Feltétlenül távolítsa el a gyümölcsök magvait, magházait! 
�Adagolja az élelmiszert az adagolónyíláson keresztül, a C1 nyomószerszámmal pedig gyengéden nyomkodja 
ezeket a vágótárcsa felé! Soha ne nyúljon az adagolócsıbe a kezével! 
�A munka befejeztével, a készülék tisztításakor, fordítson külön figyelmet a G2 szőrıszalag tisztítására! 
�Ha a szőrı munka közben tömıdik el, állítsa le a robotgépet, és tisztítsa meg a szőrıt! 
Keverési funkció (illusztráció 6)  
 
�Ehhez a mővelethez a C3 keverıedényre, a C2 fedélre és a H keverılapátra lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Helyezze a H keverılapátot az A7 tengelyre, majd tegye a keverıedénybe az élelmiszert! 
�Csukja le a C2 fedelet és zárja le (A6)! 
�Ezt a funkciót tojás, tojásfehérje, mártások, krémek és majonéz keverésére lehet használni. 
�Egyszerre legfeljebb fél liter anyaggal dolgozzon! 
Habverı funkció (illusztráció 7)  
 
�Ehhez a mővelethez a C3 keverıedényre, a C2 fedélre és az I habverılapátra lesz szüksége. 
�Helyezze a C3 keverıedényt az A7 tengelyre! 
�Helyezze az I habverıt az A7 tengelyre, majd tegye a keverıedénybe az élelmiszert, és zárja le a fedelet! 
�Ezt a funkciót tojás, tojásfehérje és krémek habosítására lehet használni. 
�Egyszerre legfeljebb fél liter anyaggal dolgozzon! 
A készülék tisztítása 
 
�Soha ne mártsa folyadékba az alapgépet, és ne is engedjen rá vizet! 
�A robotgép kései élesek, vigyázzon a kezére! 
�A turmixgép öntisztító funkciója: a turmixfeltétet a helyére kell illeszteni, és mivel másképp nem lehet 
bekapcsolni a gépet, a keverıedénynek is a helyén kell lennie. Öntsön egy kis meleg, mosogatószeres vizet a 
turmixgépbe (B3), és az A9 gombbal néhány másodpercre hozza mőködésbe a készülék öntisztító funkcióját! 
Utána vegye le a turmixgépet a készülékrıl, és öblítse el tiszta vízzel! 
�A keverıedény és a tartozékok tisztítása: szétszedett állapotban a tartozékok (az alapgép kivételével) 
hagyományos módon mosogathatók. 



�Az alapgépet csak enyhén nedves törlıkendıvel törölgesse át! 
Biztonsági tudnivalók 
 
�Az alapvetı biztonsági elıírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! 
�A készülék nem rendeltetésszerő használata balesetveszélyes! 
�Használat elıtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el! 
�Használat elıtt ellenırizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek! 
�A készülék csak háztartási használatra alkalmas! 
�Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos a készüléket folyadékba mártani, sérült 
vezetékkel vagy mechanikai sérülés esetén használni! 
�A robotgép nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeitıl! 
�A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! 
�A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítık használhatók! 
�Az elektromos vezetéket ne akassza tőzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, 
valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütı, tőzhely közelébe! 
�A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhetı és leverhetı. 
Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes! 
�Mőködés közben kézzel, ujjakkal ne érjen a robotgép mozgó alkatrészeihez! Csak a nyomószerszámmal 
adagolja az élelmiszereket, soha ne az ujjaival! 
�Használaton kívül és tisztítás elıtt húzza ki a csatlakozót az elektromos 
hálózatból! 

 

 

 


