Royalty Line konyhai robotgép 1400W
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony
keverést. Nemcsak hogy meg tudja dagasztani a legkeményebb teljes kiőrlésű kenyeret, hanem rendkívül sokrétűen
is használható, amihez hozzájárul a többféle keverési sebesség.
Általános biztonsági intézkedések
Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használatba helyezi, és őrizze meg a jövőben
is.


















Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.
Soha ne helyezze a készüléket folyadékba. Ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ha a készülék párás vagy nedves
lesz, azonnal húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.
Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból akkor is, ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket,
vagy összerakja, szétszedi, ill. tisztítja.
Gyermekek, mozgássérültek, érzékelésükben csökkent képességűek, mentálisan beteg emberek vagy a
készülék használatában tapasztalattal nem rendelkezők csak felügyelet mellett használhatják, vagy csak úgy,
ha megértették, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és hogy a használat milyen kockázatokkal
jár.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Gyermekek csak felügyelet mellett tisztíthatják a gépet.
A készüléket és annak vezetékét tartsa gyermekektől távol.
A készüléket tilos távirányítású rendszerekkel vagy külső időzítő eszközökkel együtt, vagy azoknak egy
részeként használni.
Ha a készülék vezetéke megsérül, kizárólag a gyártó, egy márkaszerviz vagy arra jogosultsággal és
minősítéssel rendelkező személyek cserélhetik azt ki, a készülék veszélyessé válásának elkerülése céljából.
Tartsa távol az ujjait a mozgó részektől vagy a behelyezett eszközöktől, sose nyúljon bele a gépbe.
Csak eredeti alkatrészeket használjon.
Gyermekei biztonsága érdekében tartsa a gépet és annak minden tartozékát, csomagolóelemét távol tőlük.
Ne nyúljon hozzá semmilyen biztonsági kapcsolóhoz.
Ne helyezzen semmit sem a forgó, mozgó alkatrészek és részek közé, miközben a készülék működésben van.
A készüléket mindig sima, egyenes, stabil felületre helyezze.
Figyelmesen fordítsa fel a készülék karját.

Mielőtt csatlakoztatná a gépet az áramforráshoz



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, győződjön meg róla, hogy a konnektorban lévő
feszültség értékek megfelelnek a gép műszaki adatainál leírtaknak.
Első használat előtt a csomagolás minden darabját figyelmesen távolítsa el, és tisztítsa meg az alkatrészeket.
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A ROBOTGÉP RÉSZEI

1 – A kiegészítők kivezetése
2 – Keverőtálka
3 – Tapadókorong
4 – Motoregység
5 – Záró gomb
6 – Sebesség-választó
7 – A gép háza
8 – Keverőtálka fedele
9 - Kar
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A készülék használata
1. Helyezze a Keverőtálkát(2) a gép házába, és fordítsa el addig, amíg fixen a helyére nem kerül.
2. A Kar(9) felfordításához nyomja meg a Záró gombot(5). A kar fel fog emelkedni.
3. A keverő részek behelyezésekor bizonyosodjon meg róla, hogy az alkatrész megfelelően a helyére lett
illesztve.
4. Most töltse be a hozzávalókat.
5. Helyezze fel a Keverőtálka(2) fedelét, és csatlakoztassa a gépet a konnektorhoz.
6. Nyomja meg ismét a Záró gombot(5), és ezzel egy időben nyomja le a felső kart a lezáráshoz.
7. A Sebesség-választót(6) fordítsa el, és állítsa be a kívánt sebességet.
8. A gép leállításához fordítsa vissza a Sebesség-választót(6) az eredeti pozíciójába, majd húzza ki a hálózati
csatlakozót.
9. Nyomja meg a Záró gombot(5). A Kar(9) fel fog nyílni.
10. Most eltávolíthatja a Keverőtálkát(2).
11. A keveréket egy spatula segítségével ki lehet venni a Keverőtálkából(2).
12. A Tisztítási instrukcióknak megfelelően tisztítsa ki a részeket.

Tisztítási instrukciók







Tisztítás előtt húzza ki a hálózati zsinórt a konnektorból.
A gépház motor részét soha ne merítse vízbe.
Soha ne használjon semmilyen hegyes, éles, csiszoló anyagot és súroló, karcoló tisztítószert.
A készülék házát mindig csak nedves ronggyal törölje át.
Az élelmiszerrel kapcsolatba került részek mosogatószeres vízzel tisztíthatók.
Mielőtt a készüléket újra összerakja, ügyeljen arra, hogy az egyes részek teljesen megszáradjanak.

Zajkibocsátás
Ezúton kijelentjük, hogy a termékünk 80dB és 88dB közötti zajt bocsát ki. A készülék használata közben fülvédőt
javaslunk.

Műszaki adatok
Tápellátás:
220-240V~50/60Hz
Teljesítmény: 1400W
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