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BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ___________________

A készülék használata előtt, kérjük, alaposan ol-
vassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a bizton-
sági leírásokat a nem megfelelő használat miatti 
sérülések elkerülése végett!
A kezelési útmutatót tartsa meg, mert még szük-
sége lehet rá. Amennyiben a készüléket harma-
dik fél használja, a kezelési útmutatót is mellé-
kelje hozzá.

 7 A készüléket kizárólag háztartási használatra 
tervezték, vendéglátóipari célokra nem alkal-
mas. Kereskedelmi célokra nem használható.

 7 A pengék rendkívül élesek! A sérülések elke-
rülése érdekében a pengékkel legyen nagyon 
elővigyázatos, különösen amikor kiveszi vagy 
tisztítja azokat.

 7 Soha ne tisztítsa a készüléket csupasz kézzel. 
A tisztításhoz mindig használjon kefét.

 7 Ne érjen a készülék mozgó alkatrészeihez. 
Amíg a készülék teljesen le nem állt, ne ve-
gyen ki, és ne csatlakoztasson hozzá alkatré-
szeket.

 7 A károk és sérülések elkerülése érdekében 
a készülék működése közben mindig tartsa 
távol haját, ruháját és a konyhai eszközöket.

 7 Ellenőrizze, hogy a címkén feltűntetett háló-
zati feszültség értéke megfelel-e a helyi szab-
ványnak. A készüléket csak a konnektorból 
való eltávolítással lehet leválasztani az elekt-
romos hálózatról.

 7 A tápkábelt ne csavarja a készülék köré.

 7 A további védelem érdekében, a készüléket 
egy 30 mA feszültségnél nem magasabb ház-
tartási áram-védőkapcsolóhoz kell csatlakoz-
tatni. Tanácsért forduljon villanyszerelőhöz.

 7 A készüléket, a tápkábelt, és a csatlakozódu-
gaszt soha ne merítse vízbe, vagy egyéb fo-
lyadékba.

 7 A készülék összeszerelése, szétszerelése és 
tisztítása előtt, használatát követően, illetve 
a helyiség elhagyása előtt, valamint meghi-
básodás esetén, mindig húzza ki a dugót.  A 
dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.

 7 A sérülés elkerülés érdekében a tápkábelt ne 
nyomja össze és ne hajlítsa meg, illetve védje 
az éles szélektől.

 7 Tartsa távol a kábelt forró felületektől, illetve 
nyílt lángtól.

 7 Ne használjon hosszabbító kábelt.

 7 Soha ne használja a készüléket, ha a készülék 
vagy a tápkábel sérült.

 7 A GRUNDIG Háztartási Készülékek megfe-
lelnek az alkalmazandó biztonsági standard-
nak, így amennyiben a készülék vagy a táp-
kábel megsérül, a károk elkerülése érdekében 
szükséges annak megjavítása, vagy cseréje. 
Forduljon a kereskedőhöz, szervizhez, vagy 
hozzáértő szakemberhez. A hibás, vagy nem 
szakember által végzett javítás kockázatos, és 
veszélyeztetheti a felhasználót.

 7 Soha, semmilyen körülmények között ne sze-
relje szét a készüléket. A nem megfelelő keze-
lésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

 7 Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti 
gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fi-
zikai, érzékszervi vagy mentális képességek-
kel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfe-
lelő tapasztalatuk és tudásuk, hacsak a bizton-
ságukért felelős személy nem felügyeli őket, 
vagy nem látta el őket megfelelő utasítások-
kal a készülék használatára és az azzal kap-
csolatos kockázatokra vonatkozóan. Ügyeljen 
arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készü-
lékkel. A tisztítást és karbantartást nem végez-
hetik gyerekek felügyelet nélkül. 

 7 Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg az 
használatban van. Javasoljuk, hogy gyerme-
kek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel rendelkező személyek 
közelében fokozott figyelemmel használja a 
készüléket.

 7 A készülék első használata előtt óvatosan tisz-
títsa meg az élelmiszerekkel érintkező alkatré-
szeket. Kérjük, olvassa el a részleteket a "Tisz-
títás és karbantartás" c. fejezetben.
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 7 Mielőtt a készüléket a hálózathoz, illetve a 
tartozékokat a készülékhez csatlakoztatná, 
hagyja  azokat megszáradni.

 7 Ne használja úgy a készüléket, hogy a mérő-
edény vagy az aprítótál üres.

 7 A készüléket és tartozékait, a tápkábelt vagy 
a csatlakozódugaszt soha ne helyezze forró 
felületekre, például gáz- vagy elektromos be-
rendezésekre, forró sütő közelébe, és soha ne 
használja forró folyadékkal, vagy forró étel-
lel. A készülék használata előtt a forró étele-
ket és folyadékokat hagyja kihűlni legalább 
80°C fokra.

 7 A készüléket kizárólag eredeti használati cél-
jának megfelelően használja.

 7 A gépet csak az ételkészítés idejére hagyja 
bekapcsolva. 

 7 Soha ne használja a készüléket nyirkos vagy 
nedves kézzel.

 7 A készüléket csakis a mellékelt alkatrészekkel 
használja.

 7 A készüléket kizárólag szokásos háztartási 
mennyiségek feldolgozására tervezték.

 7 Ne használja a készüléket, ha a pengék sé-
rültek vagy az elhasználódás jeleit mutatják.

 7 Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhas-
son ki véletlenül a készülék használata köz-
ben.

 7 Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó min-
dig elérhető legyen.

 7 A spatula a mérőedényben és az 
aprítótálban lévő étel kiszedésére szolgál. Ezt 
megelőzően bizonyosodjon meg róla, hogy a 
készülék ki van kapcsolva. 

 7 A készülék használatát nem javasoljuk száraz 
vagy kemény élelmiszerek feldolgozására, il-
letve jégzúzásra, mert az a pengék eltompu-
lását eredményezheti. 

 7 A pengék és a készülék megóvása érdekében 
távolítsa el a csontokat és a köveket az élelmi-
szerekből.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ___________________
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Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG BL 6280 
kézimixert választotta.

Kérjük, alaposan olvassa el a használat útmu-
tatót annak érdekében, hogy e magas minő-
ségű GRUNDIG terméket még hosszú ideig él-
vezhesse.

Felelősségteljes megközelítés!
A GRUNDIG a szerződésben 
meghatározott szociális munkakö-
rülmények betartására és tisztes-
séges fizetések biztosítására törek-
szik mind az alkalmazottak, mind 
a beszállítók esetében. Rendkívül 

fontosnak tartjuk továbbá a hatékony nyers-
anyag-felhasználást és évről évre folyamatosan 
igyekszünk jó néhány tonnával kevesebb mű-
anyaghulladékot termelni. Ezen felül pedig, a ki-
egészítőink legalább 5 évig kaphatók az egyes 
termékekhez.

Egy élhetőbb jövőért.
Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Gombok és alkatrészek 
Tekintse meg a 3. oldalon található ábrát. 

A   Be/kikapcsoló gomb

B  Turbo gomb

C   Motor

D  Tartozékok levételére szolgáló gombok

E  Mixer tartozék

F  Mérőedény

ÁTTEKINTÉS __________________________________
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Előkészítés
1  Távolítsa el a csomagolást és a matricákat, és 

azokat az irányadó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően dobja ki.

2  A készülék első használata előtt tisztítsa meg 
azokat az alkatrészeket, amelyek étellel érint-
keznek (lásd a „Tisztítás és karbantartás" c. 
fejezetet).

3  A készülék használata előtt az ételt vágja fel 
kisebb darabokra.

Keverés
1  Tegye a pürésítendő vagy keverendő ételt a 

mérőedénybe F  vagy hasonló tálba. 

2  Csatlakoztassa a mixert E  a motoros egy-
séghez úgy, C  hogy rátolja a tartozékot a 
motoros egységre, amíg az helyére nem kat-
tan. Ügyeljen arra, hogy a mixer tartozék 
megfelelően rögzüljön a motoros egység-
hez.

3  Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.

4  Helyezze a mixert a E  mérőedénybe, F

, amelyben a mixelendő hozzávalók talál-
hatók.

Megjegyzés
 7 A hozzávalók kifröccsenésének elkerülése 
érdekében csak akkor nyomja mega be/ki-
kapcsoló A  vagy a turbó gombot, B  ha a 
mixert már belemerítette a hozzávalókba. 

5  Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikap-
csoló gombot  A . 
― A készülék ekkor működésbe lép. 

Megjegyzés
 7 A feldolgozási idő 100-400 mL bébiétel vagy 
leves esetén 20 másodperc.

6  Lassan mozgassa a készüléket felfelé és le-
felé, valamint körkörös irányban a hozzávalók 
elkeveréséhez. 

Megjegyzés

 7 Mielőtt az elkészített ételt kivenné, a készülé-
ket mindig kapcsolja ki.

7  Ha végzett, engedje fel a be/kikapcsoló gom-
bot A  vagy a turbó gombot B  és a dugót 
húzza ki a fali konnektorból. Távolítsa el a ke-
veréket a mérőtálból F .

8  A mixer tartozék E  szétszerelését csak a ké-
szülék két oldalán található kioldógomb D  
megnyomása és a motor egységről történő le-
választást követően végezze el. 

Megjegyzések

 7 A túlmelegedés megelőzése érdekében 10 
másodpercnél tovább ne üzemeltesse a ké-
szüléket. 

 7 A gépet csak az ételkészítés idejére hagyja 
bekapcsolva. 

 7 A keverék túlfolyásának elkerülése érdeké-
ben soha ne töltse túl a mérőtálat F   vagy az 
edényt. Kisebb adagokban egyszerűbben vé-
gezhető el a habverés.

 7 A kisebb balesetek megelőzéséhez használja 
az edényfedelet csúszásgátló gumialátétként, 
ehhez helyezze a tál talpazatát a fedélre.

 7 Ha a mixert közvetlenül a főzőedényben sze-
retné használni, a túlmelegedés elkerülése ér-
dekében az edényt először vegye le a tűz-
helyről.

MŰKÖDÉS ___________________________________
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INFORMÁCIÓ ________________________________

Tisztítás és ápolás
Figyelem

 7 A készülék tisztításához soha ne használjon 
benzint, oldószert, súrolószert, fém tárgyakat 
vagy durva kefét.

 7 Puszta kézzel soha ne nyúljon a pengékhez! 
Az élek nagyon élesek. Használjon kefét!

 7 Soha ne tegye a motor egységet C  és a táp-
kábelt vízbe, vagy egyéb folyadékba, és 
soha ne tartsa azokat folyó víz alá.

1  Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a  fali 
konnektorból.

2  Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

3  A motor egység C  megtisztításához egy ned-
ves ruhát használjon.

4  A használatot követően azonnal tisztítsa meg 
a készüléket E  és a merőedényt F  meleg, 
szappanos víz segítségével, majd alaposan 
szárítsa meg azt. Mosogatógépben nem tisz-
títhatók.

Megjegyzés
 7 Mielőtt a tisztítást követően használatba 
venné a készüléket, vagy elpakolná azt, az 
összes alkatrészt alaposan törölje át puha tör-
lővel.

Tárolás
Ha nem tervezi használni a készüléket a köz-
eljövőben, tegye azt el biztos helyre. Győződ-
jön meg róla, hogy a készülék valóban ki van-e 
húzva, és teljesen megszáradt-e. 
A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen. A ké-
szülék gyermekektől távol tartandó. 

Környezetvédelemmel kap-
csolatos megjegyzés
E termék kiváló minőségű alkatrészekből és anya-
gokból készült, melyek újból felhasználhatók és al-
kalmasak az újrahasznosításra.

Éppen ezért a terméket annak élettartama 
végén ne háztartási szemétként kezelje. 
Vigye a készüléket az elektromos és elekt-
ronikus berendezések újrahasznosítására 
szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbó-

lum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban 
és a csomagoláson.
A legközelebbi gyűjtőhellyel kapcsolatban tájéko-
zódjon a helyi hatóságoknál.
Segítsen a környezet védelmében a használt termé-
kek újrahasznosításával.

Műszaki adatok
A jelen termék megfelel a 2004/108/EK, 
2006/95/EK, 2009/125/EK és 2011/65/EU 
európai irányelveknek. 

Tápellátás: 230 V~, 50 Hz
Teljesítmény:  700 W
Zajszint: 80 dB(A)

A műszaki és formatervezési változtatások jogát 
fenntartjuk!
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