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Kezelési útmutató a dyras SHM-290 típusú tálas kézimixerhez

MegjegyzéS

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, 
hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely kételye esetén - újra elővehesse és
feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes
szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem 
tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó 
felelősséget nem vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, 
úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FontoS biztonSági tUdnivalóK 

A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be
kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt,
hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett esetekben is tegyen meg minden, az adott
helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak
legyenek.

• A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű, nagykonyhai) 
felhasználás nem megengedett.

• Soha ne használja a készüléket a szabadban.

Figyelem! 
Soha ne tegye le kezéből, és ne hagyja magára – a legrövidebb időre sem – a bekapcsolt
készüléket! Ha a kézimixert állványa nélküli használat közben leteszi kezéből, a biztonság kedvéért
mindig kapcsolja ki. Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék használatát,
minden esetben kapcsolja ki azt a sebességfokozat-kapcsolóval, majd húzza ki hálózati
csatlakozóját a fali elektromos aljzatból vagy a hosszabbítóból.

• A készüléket olyan helyen kell üzemeltetni, ahol gyermekek nem érhetik el, és nem kerülhetnek a működő
készülék közelébe. A készüléket gyermekek nem használhatják. Amennyiben gyermek vagy mozgásában
korlátozott személy jelenlétében üzemelteti a készüléket, úgy fokozott körültekintéssel tegye azt. Egy
esetleges baleset megelőzése érdekében kérjük, olvassa át az útmutatót és hívja fel a gyermek vagy a
mozgásában korlátozott személy figyelmét a készülék használatakor fellépő fokozott balesetveszélyre.



• A készüléket csak stabil, sík felülten szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a készülék ne csúszhasson
le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal teli edénybe, mosogatóba. Ha működés
közben véletlenül mégis folyadékba esett a készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána,
hanem először a fali aljzatból húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a
készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.

• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készülék markolati egységét (amely
egyben a motorház is) vagy elektromos kábelét, csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba.

• Ügyeljen a készülék megfelelő szellőzésére használat közben. A szakaszos üzemből eredő, használati és
üzemszüneti időtartamokra vonatkozó előírásokat mindig pontosan tartsa be. Biztosítsa, hogy az alapgép
burkolatán lévő szellőző nyílásokat soha ne takarja el semmi. 

• A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők használata nem
megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést okozhat.

• Mindig ügyeljen rá, hogy a kezelőszerveket és egyéb részegységeket ne terhelje túl a használat során, 
mert a túlterhelésük töréshez vezethet. A készülék túlterhelésből eredő károsodásaira a gyártó felelősséget
nem vállal.

• Mielőtt a készülékhez csatlakoztatná, illetve eltávolítaná a dagasztó vagy a keverő feltéteket, minden esetben
áramtalanítsa a kézimixert, és várja meg, hogy a készülék motorja teljesen megálljon.

• Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett vagy felett. A hálózati
kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva,
mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt
szakszervizben ki kell cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.

• Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, fűtőtest, stb.), vagy
meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy ahonnan lerántható, leverhető egy
véletlen mozdulattal. 
A körültekintő elhelyezést természetesen állványos készülék használat esetén is biztosítani kell az állványra
telepített alapgép számára! 

• Nedves kézzel ne nyúljon a készülékhez. A készülék hálózati csatlakozóját csak száraz kézzel szabad a fali
aljzatba csatlakoztatni; biztosítsa, hogy a készülék burkolata, kábele, csatlakozója és a fali aljzat is szintén
száraz legyen. Amennyiben bármi oknál fogva a készülék burkolatán belülre nedvesség kerülne, úgy azonnal
be kell fejezni a használatot, és szakszervizbe kell vinni a terméket ellenőrzésre vagy javításra.

• Arra ügyeljen mindig, hogy a készülék ne csússzon le arról a felületről, melyre az üzemszünetekben leteszi; ne
eshessen folyadékkal teli edénybe, mosogatóba. 
Ha a készülék működés közben véletlenül folyadékba esne, semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a
fali aljzatból húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a készüléket a
folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.
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• Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali aljzatból. Sose
szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza ki a fali aljzatból, mindig a csatlakozót
fogja meg! A hálózati csatlakozó fali aljzatból való kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

• Ne engedje, hogy bármi idegen anyag bekerüljön a motoregység nyílásaiba, és ne dugjon azokba semmit,
mert áramütés érheti, vagy egyéb sérülés keletkezhet, esetleg elektromos zárlat alakulhat ki. Szintén védje ki
az oda nem illő, szilárd, kemény tárgyak bekerülését a munkatálba, mert ezek balesetet okozhatnak, illetve
kárt tehetnek a készülékben.

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.

tisztelt vásárló!
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési,
illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak, és károsan befolyásolhatják,
lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja
meg a készüléket a felsoroltaktól:

a nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:
- a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő előtti öregedését, 
- műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását, elöregedését,
- illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját, fém

alkatrészeinek korrózióját.

a poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír párája terjeng)
okozhatja:

- zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein
valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes működésképtelenséget is
okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja.

Készüléket érő közvetlen napfény okozhatja: 
- a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti elöregedését,

szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé
válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos használatot veszélyeztetheti.

Folyamatos, ipari jellegű használat okozhatja:
- a készülék forszírozott üzemeltetésből eredő, idő előtti szerkezeti kopásait, a motor idő előtti

elhasználódását, károsodását a folyamatos üzemeltetésből eredő kopások és túlhevülés miatt.

Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
- plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely a

rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
- páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.
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Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság biztosítása
tűzhelytől, fűtőtesttől):

- plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alakváltozását,
deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését.

a készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhárítása érdekében
kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a
termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat, mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést
valósít meg, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. javasoljuk, hogy időszakonként vizsgáltassa
felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget
nem tapasztal – ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévő hibát, s így a terméke
élettartamát növelheti.

Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem
helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket
– élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére
szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő
udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt – a hálózati csatlakozó fali aljzatból
való kihúzása után - tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően (figyelem, 
a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) 

Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint
térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli. 

• A készüléket csak élelmiszerek előkészítéséhez használja, illetve a munkaedényébe kizárólag élelmiszer
alapanyagot tegyen, soha ne alkalmazza más anyagok, folyadékok tárolására, felfogására.
Ha forró folyadékokat, masszákat kever, legyen különösen figyelmes, mert a felhevült kifröccsenő alapanyag
forrázásos balesetet okozhat. Soha ne használja a készüléket úgy, hogy a keverni kívánt élelmiszert
tartalmazó tál vagy edény a forró tűzhelyen van eközben. A termék tartozékát képező munkaedényébe soha
ne töltsön 40 °C-nál melegebb élelmiszer alapanyagot.

• Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek,
rázódásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket nedves vagy párás helyen. 
A készülék +5 és +40°C közötti léghőmérséklet tartományban üzemeltethető, illetve tárolható.

• Mindig különös figyelemmel legyen a munkavégzés során a kézimixer hálózati kábelének elhelyezkedésére –
tartsa távol a kábelt a készülék forgó alkatrészeitől, illetve akadályozza meg, hogy a hálózati kábel a szilárd
vagy folyékony halmazállapotú élelmiszer alapanyagokkal teli munkaedénybe a használat során beleérjen.

Ügyeljen arra, hogy keze, haja, ruházata, valamint a használt konyhai eszközök ne
kerülhessenek a működésben lévő készülék mozgó részeinek közelébe; ezáltal
elkerülheti a sérülésveszélyt és a készülék károsodását. Ügyeljen rá továbbá, hogy
ruházata mindig legyen zárt, és ne viseljen ékszert (láncot, karperecet, stb.) munka
közben. amennyiben haja hosszú, úgy a készülék használatakor viseljen fejkendőt
vagy sapkát. 

HU

SHM-290

7



• A kézimixer feltétrögzítő tokmányaiba egyszerre csak egymással azonos feltéteket szabad csatlakoztatni,
vegyes feltétekkel nem működtethető a készülék. A használat végeztével a dagasztó és a keverő feltéteket,
illetve a munkaedényt mindig mossa el. Mielőtt a munkafeltétek tisztításhoz hozzáfogna, mindig távolítsa el
azokat az alapkészülékről.

• Ne kapcsolja be a készüléket oly módon, hogy a készülékhez csatlakoztatott feltétek nem érnek bele előzőleg
a feldolgozandó alapanyagokkal megtöltött edénybe (ne forogjanak a csatlakoztatott feltétek a levegőben,
terheletlenül).

Amennyiben a készüléke sérült, működésében rendellenességet tapasztal, fejezze be azonnal 
a készülék használatát, és vigye a készüléket autorizált szakszervizbe ellenőrzésre, javításra 
vagy beállításra. 

• A gyártó nem vállal felelősséget a készülék olyan eredetű károsodására, amely túlzott igénybevételre, 
nem szakszerű kezelésre és karbantartásra, vagy a kezelési utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyására
vezethető vissza, illetőleg azokra a károsodásokra, melyek az alkatrészek normál kopásából adódnak.
Előzőeken túlmenően nem vonatkozik a gyártói felelősség a készülék egyes részegységeinek, alkat-
elemeinek töréséből, elrepedéséből eredő károkra sem.

A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bárminemű átalakítást, toldást végezni tilos! Ha a
kábel esetleg rövidnek bizonyul, használjon kereskedelmi forgalomban kapható szabványos,
minimum 10 Amper terhelhetőségű hosszabbítót (az ennél kisebb terhelhetőségű kábel a
használat során felhevülhet). Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének elhelyezésekor, hogy
botlásveszély ne alakulhasson ki. 

Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni –
ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vezethet. Nincs a készülék
belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Soha ne üzemeltesse a
készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor se, ha rendellenes működést
mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a készülék bármely okból
meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülre vigye azt szakszervizbe
ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek képzett szakemberei vannak
feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a kezelési útmutatóban foglaltak be nem
tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal felelősséget.

Különleges utasítás

Figyelem! Az a háztartási gép szakaszos üzemre készült. Maximum 4 perc időtartamú
üzemeltetést követően legalább 20 perc üzemszünetet kell tartani, ellenkező esetben a készülék
károsodhat. A folyamatos használatra előírt működtetési időtartam túllépése, valamint az
üzemszünet időtartamok be nem tartása miatt bekövetkező, vagy arra visszavezethető esetleges
készülék-meghibásodásokra a gyártói felelősség nem vonatkozik. 
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Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, 
úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is!

KezelőSzerveK éS réSzegySégeK

1. Sebességfokozat-kapcsoló
2. Feltétkioldó nyomógomb
3. Markolat
4. Dagasztó és keverő feltétek rögzítésére szolgáló nyílások (tokmányok)
5. Dagasztó feltét
6. Keverő feltét
7. Munkaedény
8. Tartóállvány
9. Készülékreteszelő-gomb
10. Felhajtható készüléktartó az állványon (állvány-csuklóelem)
11. Hálózati kábel a csatlakozóval (a képen nem látható)

a KéSzÜléK tápellátáSa

A készülék csak 230 V~, 50 Hz-es elektromos hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg
arról, hogy a használat helyén található hálózati feszültség egyezzen meg a készülék adattábláján
feltüntetett értékkel.

a KéSzÜléK HaSználata

Használat kézimixerként

1. Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden csomagolóeszközt.

2. Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket, és ezáltal győződjön meg annak épségéről, sértetlenségéről. 
Csak tökéletes épségű, sérülésmentes készüléket szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

3. Helyezze be a kézimixer feltétrögzítő tokmányaiba (4-es részegység) a végezni kívánt munkához illő
feltéteket. A tokmányokba oly módon kell az egyes feltéteket behelyezni, hogy a feltétszárak oldalán lévő
kettős csapok a tokmányok csapmegvezető-hornyaiba illeszkedjenek. Ezt követően ütközésig nyomja be a
tokmányokba az egyes feltéteket. Nagyon fontos az említett tokmány hornyok és feltét csapok megfelelő
pozícionálása, mivel egyébként nem rögzülnek a feltétek, illetve károsodhat a készülék erőltetés esetén 
– a tokmányok erőltetésből eredő károsodása, törése szakszerűtlen használatnak minősül. . HU
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A feltétek megfelelő rögzítéséről győződjön meg a készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt.
Felhívjuk figyelmét, hogy mind a dagasztó, mind a habverő feltéteket csak párban szabad a kézimixerhez
csatlakoztatni (a kombinált, habverő-dagasztó feltét csatlakoztatás tilos).

4. Ellenőrizze, hogy a sebességfokozat-kapcsoló kikapcsolt („OFF”) helyzetben legyen, majd csatlakoztassa a
készülék hálózati kábelének csatalkozóját a fali elektromos aljzathoz. A kézimixert kapcsolja be a
sebességfokozat-kapcsolóval, majd a kapcsolót állítsa a munkavégzéshez szükséges fokozatba. A kapcsolóval
hét sebességfokozat közül választhatja ki munkájához a legmegfelelőbbet. Megjegyezzük, hogy a hét
sebességfokozat közül a 4-es és 6-os egy alacsonyabb és egy magasabb feltét-sebességet biztosító tisztító
fokozat, melyek e funkción túl teljes értékű munkavégző fokozatként is igénybe vehetők.   

Figyelem!

Az SHM-290 típusú tálas kézimixer szakaszos üzemre készült. Nagyon fontos, hogy maximum 4
percig tartó működtetést követően legalább 20 perc üzemszünetet tartson. Ha az átlagosnál
sűrűbb anyagot kever, vagy tésztát dagaszt, csökkentse a folyamatos működtetés időtartamát,
illetve iktasson be további néhány perces szünetet. Az üzemszünet alatt legyen a készülék hálózati
csatlakozója kihúzva a fali aljzatból. Az üzemszünetre vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása
a készülék károsodását okozhatja, és szakszerűtlen kezelésnek minősül.

5. Ha elkészült a munkával, kapcsolja ki a kézimixert, majd húzza ki a csatlakozóját a fali aljzatból. 
A fokozatkapcsolót helyezze kikapcsolt („OFF”) helyzetbe, majd a feltétkioldó gombot (2-es kezelőszerv)
nyomja le határozottan – ennek hatására a feltétek kioldásra kerülnek, kilökődnek és a tokmányokból
kihúzhatók.

Megjegyzések az egyes feltétek alkalmazásához:

• A dagasztófeltéteket sűrűbb állagú kelt tésztákhoz és darált hús fűszerekkel való összekeveréséhez
alkalmazza.

• A keverő (habverő) feltéteket lazább állagú kevert tészták, különböző krémek, pudingok készítéséhez, illetve
tojásfehérje habbá való felveréséhez használja. Alkalmazhatja e feltéteket burgonyapüré, majonéz, stb.
készítéséhez, felkeveréséhez is.

javaslatok a megfelelő sebességfokozat megválasztásához:

• Dagasztó feltétek használatakor- tekintettel a sűrűbb állagú alapanyagokra- válassza a magasabb
sebességfokozatokat (5-ös és 7 sebességfokozat, illetve 6-os tisztító fokozat). Hosszabb időt igénybe vevő,
tartós dagasztás esetén használja a 3-as és 5-ös sebességfokozatot, vagy a 4-es tisztító fokozatot.

• A keverő (habverő) feltétek használatakor a munkavégzést 1-es sebességfokozaton kezdje meg, majd
amennyiben szükséges, kapcsolja a magasabb sebességfokozatokat. Tojásfehérje habbá való felveréséhez
alkalmazza a legmagasabb, 7-es sebességfokozatot a legnagyobb fordulatszám eléréséhez.

• Megjegyzés: javasoljuk, hogy egy előre odakészített tálba kikapcsolás előtt tegyen kézközelbe hideg, vagy
langyos csapvizet és a munkafeltéteket a 4-es vagy 6-os tisztító fokozatba kapcsolt alapgéppel rövid ideig
járassa meg a folyadékban, hogy a víz leoldhassa a feltétekről a feldolgozott élelmiszer maradványait és így
megkönnyíti a készülék munkafeltéteinek letisztíítását.
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állványos használat

1. Helyezze a tartóállványt egy stabil, vízszintes, csúszásmentes felületre.

2. Helyezze be az adott munkához ill – dagasztó vagy keverő (habverő) – feltéteket a motoregység
tokmányaiba. A feltétek behelyezését hasonlóan végezze, mint a készülék kézimixerként való használata
esetében – ha szükséges, a feltéteket kissé forgassa el, hogy a szárakon lévő megvezető vállak a tokmányok
hornyaival találkozzanak, és csak ezután nyomja a feltéteket ütközésig a tokmányokba, majd ellenőrizze
megfelelő illeszkedésüket.

3. Helyezze az alapkészüléket az állvány lehajtott helyzetben lévő készüléktartójára úgy, hogy a motoregység
alján, a feltétrögzítő tokmányok mögött elhelyezkedő burkolati nyílásba az állvány készüléktartóján lévő
kapaszkodóváll beilleszkedjen, miközben az állvány hátulján lévő készülék reteszelő gombot (9-es
kezelőszerv) nyomja le másik kezével ugyanekkor. Ennek hatására az alapkészülék burkolatának hátulján 
lévő nyílásba az állvány tartóretesze beilleszkedik, így az alapkészülék az állványhoz rögzül.

4. A tartóállvány csuklóelemét (10-es) nyissa hátra készüléktartóra rögzített motoregységgel együtt 
(eközben a szabad kezével fogja meg magát az állványt is). Az állvány készüléktartója felnyitott helyzetben
mintegy 45 fokos szögben rögzül.

5. Helyezze a szükséges hozzávalókat a tartozék munkaedénybe, majd a megtöltött edényt helyezze a
tartóállványra (7-es részegység). Megjegyzés: mindig körültekintően töltse az alapanyagokat a
munkaedénybe, hogy azok a feldolgozás során még véletlenül se fröccsenhessenek ki. Javasoljuk, hogy ne
töltse a munkaedényt tovább 2/3 részénél. Sűrű állagú anyagokkal ne töltse fel jobban a keverőtálat, mint a
tál maximális befogadó képességének fele – ez kb. 1 liternek megfelelő mennyiség. Ezáltal elkerülhető az
alapgép meghajtó egységének esetleges túlzott terhelése. Az állványos használat elsősorban nagyobb
mennyiségű alapanyagok eldolgozásához javasolt. Amennyiben kisebb mennyiségű élelmiszer alapanyagot
kíván összekeverni vagy dagasztani, úgy előfordulhat, hogy a feltétek nem- vagy nem kellő mértékben
merülnek bele a munkaedénybe – ebben az esetben a munkafolyamat elvégzéséhez a motoregységet 
emelje le az állványról és használja a terméket kézimixerként.

6. A megtöltött munkaedény állványra való felhelyezését követően hajtsa le a motoregységgel együtt a
készüléktartót, hogy vízszintes helyzetbe kerüljenek, és a feltétek belemerüljenek a munkaedénybe töltött
élelmiszer alapanyagokba.

7. Csatlakoztassa a motoregység hálózati kábelének csatalkozóját az elektromos hálózathoz, majd a
fokozatkapcsolóval kapcsolja be a készüléket. Ügyeljen a megfelelő sebességfokozat kiválasztására.
Amennyiben szükséges, az állványt a munkavégzés alatt fogja meg hátul kezével, hogy ne mozduljon el a
felületen, melyre helyezte (ügyeljen rá, hogy a gép forgó részeihez ne érhessen hozzá még véletlenül se,
illetve legyen száraz a tartóállvány, miközben tartja kezével). Megjegyzés: a munkaedény külön meghajtó
mechanizmussal nem rendelkezik.

8. Ha a szükséges munkával elkészült, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki csatlakozóját a fali aljzatból. 

9. A munka végeztével hajtsa fel az állvány készüléktartóját az alapgéppel együtt, majd emelje le az állványról a
munkaedényt. Távolítsa el a feltéteket a tokmányokból a feltétkioldó-gomb segítségével, majd végül emelje 
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le a készüléktartó fészekről a motoregységet úgy, hogy az állvány készüléktartójának peremén lévő
készülékreteszelő-gombot (9-es kezelőszerv) lenyomja, és a motoregységet felfelé leemeli ugyanekkor.

a KéSzÜléK KarbantartáSa, tiSztítáSa 

Figyelem! a tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a készüléket
és hálózati csatlakozóját a fali aljzatból kihúzva, áramtalanítani kell. 
nagyon fontos, hogy magát a motort tartalmazó markolati egységet soha ne merítse
vízbe, és ne tartsa vízsugár alá!

1. A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha, szöszmentes textíliával
történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, szöszmentes textíliával a letisztított felületeket. 
Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a készülék burkolatán belülre. Mielőtt ismételten
használatba venné vagy elcsomagolná a készüléket, hagyja tökéletesen megszáradni.

2. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek 
az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva annak belső részeit. Ne alkalmazzon
durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.

3. A készülék burkolatát soha ne bontsa meg.

4. A dagasztó vagy keverő feltétet távolítsa el a készülékről, majd mosogatószeres meleg vízben vagy
mosogatógépben mossa el alaposan. A mosogatás után öblítse le a megtisztított feltéteket, majd szárítsa
meg azokat tökéletesen. A tálas kézimixer esetében hasonló módon járjon el a munkaedény tisztításánál is –
ha a munka során az alapanyagok beszennyezték az állványt is, úgy ne feledkezzen meg annak tisztításáról
sem. Kérjük, hogy a készülék állvány és a munkaedény tisztításához mosogatógépet ne alkalmazzon. 

5. Ha a tisztítás után hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tegye nylon tasakba, majd rakja el 
por-, nedvesség-, és fagymentes tárolóhelyére. A hálózati kábelt még tárolás esetén se tekerje a készülék
köré, mert a kábel szigetelése megtörhet, meggyengülhet a hajlítások miatt.

6. A tálas kézimixer gyárilag el van látva kenőanyaggal, ezért semmiféle további kenésre nincs szükség. 
A készülék a tisztogatáson kívül egyéb karbantartást nem igényel. Ha javítás válna szükségessé, 
azt kizárólag szakszervizben végeztesse.
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MinőSégtanúSítáS

Tanúsítjuk, hogy a dyras SHM-290 típusú tálas kézimixer az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek
megfelel:

Típus: SHM-290
Megnevezés: tálas kézimixer
Névleges hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Hálózati teljesítményfelvétel: max. 150 W
Érintésvédelmi osztály: II. oszt.
Zajkibocsátás: LWA= 85 dB (motoregységre megadott adat)
Üzemelés időtartama: szakaszos üzem 

(max. 4 perc üzemet követően min. 20 perc üzemszünet)
Gyártó: The Global Electric Factory Inc.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül
változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.

CopyrigHt

© Copyright The dyras wwe.factory LLC, U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai
másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése
büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

a Ce SziMbólUM 

A biztonság és az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak. 
Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.
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Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy időről-időre látogasson el a www.dyras.com internetes honlapra, ahol informálódhat a termékével
kapcsolatos aktuális hírekről, illetőleg új készülékeinkről, akcióinkról tudomást szerezhet.

Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a honlapunkon megtalálható
Regisztrációs űrlapot. Az űrlap kitöltésével az alábbi előnyökhöz is hozzájuthat:

• Lehetőség nyílik arra, hogy új termékével kapcsolatosan a legfrissebb gyártói információk, hírek, javaslatok
mindig eljuthassanak Önhöz postai, vagy elektronikus levél formájában.

• Tájékoztatjuk a szervízhálózatunk aktuális változásairól, a készülék tartozékainak vagy javító alkatrészeinek
hozzáférhetőségéről.

• Tájékoztatjuk, ha már meglévő készülékéhez új, továbbfejlesztett alkatrész vagy tartozék, híradástechnikai
termék esetén új szoftverfrissítés (firmware) áll rendelkezésre, amellyel készülékének működése jobbá,
használata kényelmesebbé tehető, vagy több funkció válik elérhetővé általa.

• Elsőként értesülhet új, innovatív termékeinkről, és azok elérhetőségéről.

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes adatait harmadik fél részére nem
szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marketing és
információs célokat szolgálnak. Amennyiben későbbiek folyamán nyilvántartásunkban tárolt adatait töröltetni
kívánja, úgy erre irányuló kérését írásban tegye meg support-hu@dyras.com email címünkre eljuttatott levél
formájában.
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