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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A 
GRUNDIG HM 7680 KÉZI MIXERHEZ



Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG HM 7680 kézi mixert választotta.
Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi tájékoztatást annak érdekében, hogy 
maximálisan kiélvezhesse, és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló
GRUNDIG terméket.

Felelősségteljes  megközelítés!

A GRUNDIG különös hangsúlyt fektet rá, hogy a szerződésekben meghatáro-
zott munkakörülményeket reális bérekkel kombinálja mind az alkalmazottak, 
mind a beszállítók esetén, ezen felül megpróbálja hatékonyabban felhasználni a 
nyersanyagokat, hogy évente néhány tonnával le tudja csökkenteni a hulladék 
termelését - ezen felül minden kiegészítőhöz legalább 5 éves elérhetőséget 
próbál biztosítani.
Egy élhetőbb jövőért.  
Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Ez a készülék megfelel a 2004/108 / EC, a 2006/95 / EC, 2009/125 / EC  és 
az 2011/65 / EU Európai Uniós rányelveknek.

Forgalmazó:
 
 Hauser Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89
 Email: info@hauser.eu
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Általános biztonság

A GRUNDIG háztartási berendezések megfe-
lelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak.
Az elektromos készülékek használata előtt 
mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintéz-
kedéseket, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a teljes használati útmutatót.
2. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján 
megadott feszültség értéknek.
4. Ne használja a készüléket sérült hálózati 
kábellel /csatlakozóval. 
A készülék meghibásodása, leejtése vagy 
bármilyen módon történő megrongálódása 
esetén a készüléket bevizsgálás, javítás vagy 
elektromos/mechanikai beállítás céljából vigye 
el a legközelebbi márkaszevizbe.
5. A hálózati kábel megsérülése esetén a 
veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, 
a márkaszerviz vagy szakképzett technikus 
cserélheti ki azt.
6. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, 
amikor a készülék nincs használatban, mielőtt 
bármelyik tartozékot feltenné/levenné, illetve 
elkezdené a tisztítást.
7. Ne hagyja, hogy a hálózati kábelt az asztal/
munkalap széle fölött lógjon, vagy hozzáérjen 
bármilyen meleg felülethez.
8. Ne érjen a készülék mozgó alkatrészeihez.
Várja meg, amíg a készülék teljesen leáll. 
Ügyeljen arra, hogy hosszú haj, laza ruházat,
ékszer és konyhai eszközök ne kerüljenek a 
működésben lévő készülék közelébe. Ha az 
ilyen tárgyakat a mixer elkapja, az veszélyes 
lehet.
9. Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
10. A kifröccsenés elkerülése érdekében a hab-
verőt/tésztadagasztó horgot teljesen merítse 
bele az ételkeverékbe.
11. A készüléket kizárólag eredetihasznála-
ti céljának megfelelőenhasználja. A kézimixer 
kizárólagételek keverésére és habverésre szolgál.
12. Ha a készülék még feszültség alatt van, 
soha ne vegye le róla a habverőt vagy a tész-
tadagasztó horgokat. Először mindig húzza ki a 
készüléket a hálózati csatlakozóból.
13. Soha ne tisztítsa a habverőket vagy a tész-
tadagasztó horgokat folyó víz alatt úgy, hogy a 
készülék gépteste még csatlakoztatva van.

14. A készüléket csak a fogantyúnál fogva tartsa.
15. Ezt a háztartási készüléket nem használ-
hatják csökkent fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességq, illetve a megfelelő gyakor-
lattal és ismeretekkel nem rendelkező személy-
ek (a gyerekeket is beleértve), kivéve, ha 
olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket 
a készülék használatáról, aki egyben felelős a 
biztonságukért.
16. A gyermekeket nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, hogy ne tudjanak játszani a 
készülékkel.
17. A készülék háztartási és hasonló jellegq 
használat céljaira készült, pl.:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek szemé-
lyzeti konyhája;
• gazdaságok;
• hotelek, motelek és egyéb lakóhely jellegq 
környezetek vendégei által;
• panzió jellegű környezet.
18. Mindig győződjön meg róla, hogy a 
készülék megfelelő üzemállapotban van-e, és 
minden kivehető alkatrész biztonságosan rög-
zítve van-e. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
hálózati kábelen és csatlakozón nincs-e vágás 
vagy egyéb sérülés.
19. A kapcsoló megérintése előtt mindig 
győződjön meg róla, hogy a keze teljesen 
száraz-e.
20. Javasoljuk maradékáram-elleni védőber-
endezés (RCD) használatát, melynek névleges 
maradékáram-védelme nem haladja meg a 
helyiség elektromos körének a 30 mA-es 
teljesítményét.
Tanácsért forduljon szakemberhez
21. Soha ne tegye a készüléket, tartozékait, 
tápkábeljét, csatlakozóját forró felületekre, 
mint például a gázláng vagy elektromos 
főzőlap, fűtött kemence vagy  forró folyadékok-
ba illetve élelmiszerbe. A készülék használata 
előtt a forró ételeket és folyadékokat hagyja 
kihűlni legalább 80°C fokra
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A régi termék leselejtezése 

WEEE Rendelkezésnek, Hulladékkezelésnek 
való megfelelés:

A termék a 2012/19/EU WEEE Ren-
delkezésnek megfelel. A terméken 
az elektromos és elektronikus ber-
endezések speciális leselejtezésére 
(WEEE) vonatkozó szimbólum 
látható.
A termék csúcsminőségű anyagok-

ból és alkatrészekből készült, melyek újból 
fel lehet használni vagy újrahasznosíthatóak. 
A leselejtezett terméket ne tegye a normál 
háztartási vagy egyéb hulladék közé. Vigye az 
elektromos és elektronikus berendezések újra-
hasznosítására kialakított gyűjtőhelyekre. 
A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információért 
forduljon a helyi önkormányzatokhoz. 

A RoHS irányelvnek való megfelelés:

Az Ön által vásárolt termék az RoHS 2011/65/
EU irányelveiben megszabott követelményeket 
teljesíti. A termék nem tartalmaz az irányelve-
ben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információ

A termék csomagolása újrahasznosítható 
anyagokból készült a hatályos környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelően.
Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy 
egyéb hulladék közé. Vigye el a helyi hatóság 
által kijelölt csomagolóanyag gyűjtő pontra
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A  HABVERŐK

B TARTOZÉK HORNYOK 
 A HABVERŐK ÉS 
 TÉSZTADAGASZTÓ
 HORGOK SZÁMÁRA

C TARTOZÉKOK LEVÉTELÉRE 
 SZOLGÁLÓ GOMB

D SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ 
 GOMB

E TURBO GOMB 

F DAGASZTÓ HORGOK

G ALSÓ BURKOLAT

H MOTOREGYSÉG 

MŰSZAKI ADATOK

Habverők

A habverők segítségével készíthet könnyű kevert 
tésztát, felverheti a tojást, a tojásfehérjét, 
illetve tejszínhab, majonéz, püré, krémek, 
szószok és puding is készíthető.

Dagasztó horgok

A tésztadagasztó horgok segítségével készíthet
kelt tésztát és süteményekhez való tész-
tát, burgonyapépet burgonyagombóchoz és 
krumplis palacsintához.

Étel Vaj és méz
keverék

Mennyiség 300g vaj
550g méz

Elkészítés módja Vegye ki a vajat a fag-
yasztóból (legalább 
4 órát kell fagyasz-
tóban tárolni), majd 
vágja kb. 10-15mm 
x 35-40mm-es da-
rabokra Vegye ki a 
mézet a fagyasztóból 
(legalább 1 napig kell 
fagyasztóban tárol-
ni).

Kb. Idő 10 mp.

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK

Modell GRUNDIG HM 7680

Tápellátás 220V - 240V ~ 50/60Hz,

Teljesítmény 700 W



Előkészítés

Mindig áramtalanítsuk a készüléket mielőtt 
szétszereljük vagy mozgó alkatrészekhez 
nyúlunk.
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, 
védőfóliát és kiegészítőiket a készülékről.
Az Ön készüléke kisebb mennyiségű ételek 
készítésére szolgál, és más célra nem használ-
ható.

A készüléket az első használat előtt alaposan-
tisztítsa meg (lásd a „Tisztítás és ápolás" c. fe-
jezetet). 

Használat

1 Ügyeljen rá, hogy mielőtt a habverőt vagy a
dagasztó horgokat csatlakoztatná a mixerhez 
A tápkábelt húzza ki a fali csatlakozóból és
a tartozékok levételére szolgál

2. A habverőket A, illetve a dagasztó horgokat
F illessze a mixeren található, a tartozékoknak
szánt megfelelő hornyokba B amíg azok a he-
lyükre nem kattannak.

A dagasztó horgokat F a kettő közül a nagyob-
bik horonyba illessze. 
A habverők A bármelyik horonyhoz illeszthetők
B .

3. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő fali 
aljzathoz.

4.A habverőket A, illetve dagasztó horgokat F
még a kézimixer bekapcsolása előtt merítse
bele az ételkeverékbe.

5. Állítsa be a sebesség szabályozót D a kívánt
sebesség szerint (1-től 6-ig terjedő sebesség-
beállítás).
– A készülék működni kezd.

Az étel fajtájától függően válassza ki a megfe-
lelő sebességfokozatot. Mixelés közben a Tur-
bo gomb E megnyomásával a sebességfokozat 
rövid ideig maximálisra állítható. A Turbo gomb 
E sebessége a sebesség szabályozó D 6-es 
fokozatának felel meg. 

Figyelem

Itt a szokásos töltet azt jelenti, hogy a hozzáadott 
lisztnek minden keverés esetében 900 g-nál ke-
vesebbnek kell lennie, a hozzáadott víznek pedig 
kb. 72 g-nak minden 100 grammnyi liszthez.

6.Használat után a sebesség szabályozót állítsa
D 0 sebességre. Húzza ki a tápkábelt a fali
konnektorból. Várja meg amíg a készülék teljesen
leáll, majd húzza ki a habverőket/dagasztókat
az ételkeverékből.

7. A habverőket A, a dagasztó horgokat F egyik 
kezében tartva a másikkal nyomja meg a tar-
tozékok levételére szolgáló gombot C .
– A habverők A, illetve dagasztó horgok F így 
levehetők.

Soha ne nyomja meg a tartozékok levételére
szolgáló gombot C úgy, hogy a sebesség
szabályozó nincs 0 állásban és a készülék
nincs kihúzva a konnektorból.

Tippek és tanácsok

Hogy a tartályban lévő ételbe ne keveredh-
essentojáshéj, a tojást először külön tartóba 
tegye. Atojást ezt követően adja hozzá a kev-
erékhez.
Ne feledje, hogy a hőmérsékle-
ti viszonyok, a szezonális hőmérsékle-
ti különbségek, valamint a hozzávalók 
hőmérséklete és állaga befolyásolhatja
a szükséges elkészítési időt, valamint az ered-
ményeket is. A keverést mindig alacsony se-
bességgel kezdjemeg. A sebességet fokoza-
tosan növelje addig,amíg az eléri a készülő 
ételhez ajánlott sebességet.

Maximálisan megengedett mennyiségek 
és elkészítési idők

Hozzávalók: Maximum 
mennyiség

Elkészítési 
idő

Tojás 60 gr 5 s

Porcukor 120 gr 5 s

Keményítő 140 gr 5 s
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A termék rendszeres tisztításával a termék 
élettartama meghosszabbodik, és kevesebb 
problémára számíthat.

 
VESZÉLY:
Ne használjon benzint, maró hatású 
mosószereket, fémből készült tisztítóesz-
közöket, fém surolópárnákat a készülék 
tisztításához.!

 

Minden használat után tisztítsa meg a 
készüléket!

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kon-
nektorból.

2. Várja meg amíg a készülék teljesen lehűl.

3. Egy puha, nedves ronggyal tisztítsa meg a 
készülék külsejét.

4. A habverőket, F illetve a dagasztó horgokat
G meleg, szappanos vízben tisztítsa. Ezt követően
tiszta vízben öblítse le és alaposan törölje
át őket. A habverők és dagasztó horgok mosoga-
tógépben
is tisztíthatók.

Mielőtt a tisztítást követően használatba venné
a készüléket, törölje szárazra minden részét
alaposan egy puha kendővel.

Tárolás
Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem 
használja, akkor tárolja elővigyázatosan, hűvős, 
száraz helyen, védve a nedvességtől.

A tápkábelt ne csavarja a készülék köré. 

A készülék gyermekektől távol tartandó.
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!
VESZÉLY:
Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba
a készüléket illetve az elektromos csatla-
kozókábelét! Áramütés veszélye áll fenn!


