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Kuhinjski robot 
 
 
10008232   10008233   10008234   10005314   10005315 
10005316   10031672   10031673   10033677   10033678 
10034363   10034364   10034365 
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Spoštovani kupec, 

 
Čestitamo vam za nakup vaše naprave. Pazljivo preberite naslednja navodila in jih 

upoštevajte, da preprečite morebitno škodo. Za škodo, ki nastane zaradi 

neupoštevanja navodil in nepravilne uporabe, ne prevzemamo odgovornosti. 

 

VSEBINA 

Varnostna navodila 4 

Pregled naprave 5 

Montaža in delovanje naprave 6 

Primer recepta 7 

Nega in vzdrževanje 8 

Odlaganje med odpadke 8 

 

 

TEHNIČNI PODATKI 
 

 
 
 

Številka izdelka 

10008232, 10008233, 10008234 

10005314, 10005315, 10005316, 

10031672, 10031673, 10033677, 

10033678, 10034363, 10034364, 

10034365 

Napajanje 220-240 V ~ 50-60 Hz 

Volumen posode ≤ 5 L 

 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
 

Proizvajalec: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemčija. 

 
Izdelek je v skladu z naslednjimi evropskimi standardi: 
2014/30/EU (EMV) 

2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 
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VARNOSTNA NAVODILA 
 

• Pazljivo preberite vsa navodila in jih shranite, da jih boste v prihodnje lahko 
ponovno uporabili. 

• Za zaščito pred električnim udarom ne potopite naprave, napajalnega kabla ali 

• vtiča v vodo ali druge tekočine. 

• Naprave ne puščajte brez nadzora v prisotnosti otrok. 

• Pred uporabo ali pred čiščenjem enoto vedno izključite in izklopite iz 

• električne vtičnice. 

• Pazite, da deli telesa, nakit ali ohlapna oblačila ne pridejo v stik z 

• gibljivimi deli naprave. 

• Med delovanjem ne vstavljajte prstov v napravo. 

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti proizvajalec ali 
usposobljeno servisno osebje. 

• Prepričajte se, da se napetost naprave ujema s trenutnim tokom v vašem 
gospodinjstvu. Ko priključite mešalnik na električno omrežje, je treba motor 
vedno izklopiti. 

• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec, sicer lahko 
resno poškodujete sebe ali poškodujete napravo. Napravo uporabljajte samo 
v zaprtih prostorih. 

• Naprave ne puščajte brez nadzora. 

• Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob delovne površine. 

• Med delovanjem držite roke in druge kuhinjske pripomočke stran od nožev 

• in gibljivih delov, da se izognete poškodbam ali poškodbam naprave. 

• Pazite, da se med čiščenjem ne poškodujete na različnih nastavkih (noži). 

• Prepričajte se, da so vsi deli naprave trdno povezani. 

• Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni odobril proizvajalec. 

• Bodite previdni pri dvigovanju enote - je zelo težka. Prepričajte se, da je 

• glava mešalnika zaklenjena in da so vsi deli pri dvigovanju enote varni. 

• Če napravo pustite brez nadzora ali jo razstavite, vedno izklopite vtič iz 
električne vtičnice. 

• Pri prenosu in izlivu vroče hrane v mešalnik bodite previdni, saj lahko para 

• nepričakovano uhaja. To napravo nikoli ne uporabljajte za kuhanje hrane. 

• Otroci, duševno in telesno prikrajšani naj napravo uporabljajo samo v 
primeru, da jih njihov nadzornik natančno seznani z njihovimi funkcijami in 
varnostnimi ukrepi. 

• Naprava ni namenjena komercialni uporabi, temveč samo za gospodinjstvo in 
podobna okolja, kot so kuhinje za zaposlene, kmetije, hoteli, moteli ali 
nastanitve z zajtrkom. 

• V primeru zlorabe in neupoštevanja navodil garancija poteče. 
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Navodila za čiščenje 

 
• Za čiščenje ne uporabljajte hlapnih ali jedkih tekočin, kot so razpršilec za žuželke. 

Previsok pritisk med brisanjem lahko poškoduje površine. Gumijasti ali plastični deli ne 

smejo priti v stik z napravo dlje časa. 

• Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih ali jedkih čistilnih sredstev, saj lahko 
poškodujejo površino. 

• Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele. 

 
 

PREGLED NAPRAVE 
 

 
 

 
1 Blender 

 
2 Meš. skleda 

 
3 Noge 

 
4 Zgornji pokrov 

 
5 Ohišje 

 
6 Dvižna 

Roka 
 

7 Izbirnik 

 
8 Dno naprave 

 
 
 

 
9 Metlica za stepanje 

 
10 Kavelj za testo 
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MONTAŽA IN DELOVANJE NAPRAVE 
 

1 Zmešajte sestavine, ki jih uporabljate v posodi za mešanje, v skladu z naslednjim 

receptom. 

2 Nato odprite zgornji del ohišja tako, da držite majhno ročico – Dvižna 

roka. 

3 Posodo za mešanje položite na osnovno ploščo in zavrtite v smeri urinega kazalca, 

dokler se ne zaskoči. 

 

 
 

4 Kaveljček za gnetenje testa namestite / „zaklenite“ tako, da ga zavrtite v smeri urinega 

kazalca. 

5 Ročico – Dvižno roko obrnite v smeri puščice in stroj ponovno zaprite. 

6 Zdaj lahko vtaknete vtič v električno vtičnico. Prepričajte se, da je izbirno 

stikalo nastavljeno na "0". Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. 
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PRIMER RECEPTA 

Testo za Pandan vaflje 
 

Sestavine: 

 
• 125 g beljene moke 

• 60 g sladkorja 

• 2 pecilna praška 

• 1 ščepec soli 

• 1 jajce 

• Pandan pasta 

• 200 ml kokosovega 
mleka 

• 60 m kokosovega olja 

• 1 ščepec vanilijevega 
sladkorja 

Priprava: 

 
V posodi za mešanje zmešamo moko, 

sladkor, pecilni prašek in sol. Kot prilogo 

uporabite prilogo mešalnika (1) in zaženite 

stroj na ravni 1 (približno 20 sekund), 

preden povečate na raven 2 (tudi 

približno 20 sekund). Nato uporabite 

korak 3 in testo mešajte še 2 do 3 minute. 

 
Nato dodajte jajce, pandan pasto, kokosovo 

mleko, kokosovo olje in vaniljev sladkor. 

 
Na koncu testo pregnetemo v gladko 

svetlo zeleno maso. Uporabite metlico za 

stepanje in nežno povečajte hitrost s 

stopnje 1. Prepričajte se, da naprava 

naenkrat ne deluje več kot približno 4 

minute in se ne pregreva. 

 
Rezultat je fino, eksotično testo za vaflje. 

To ustreza recimo kokosovi kremi. Za 

navdih kako pripraviti te in številne druge 

recepte, najdete na spletni strani 

www.urban-hunger.com 

 
Z nastavkom mešalnika stepite smetano 

ali beljake, dokler se ne strdi. Izberite 

nastavitev višje hitrosti in pazite, da 

mešalne posode ne boste preveč 

napolnili. 

http://www.urban-hunger.com/
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Opomba: Upoštevajte, da mešalni elementi niso primerni za čiščenje v 
pomivalnem stroju ali z alkalnimi čistilnimi sredstvi. To lahko privede do 
spremembe barve v črno. 

NEGA IN VZDRŽEVANJE 
 

 
 

ODLAGANJE MED ODPADKE 
 

 

Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrste 

materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, 

folije pa med sekundarne surovine. Odpadnih naprav ni 

dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Ko aparata 

ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko 

obvezan staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih 

odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer 

stanuje. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave 

strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na 

okolje. Električne naprave so zato označene z zgornjim 

simbolom. (Velja v Evropski uniji in drugih evropskih 

državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin – 

Regulativa - 2012/19/EU). 
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