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HM-06 TÁLAS 
MULTIFUNKCIÓS 

MIXER 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség (töltő): 230 V ~ 50 Hz 

Érintésvédelmi osztály: II. 

Teljesítmény: 200-300 W 

Zajszint: 90 dB 
 

 

Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, 
Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu 
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések 

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és 
őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy 
elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét! 

Biztonsági előírások 
1. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz munkaasztalra helyezze! 
2. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez 

fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a 
szakszerviz el nem hárította! 

3. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a készüléket a 
kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! Ne tegyen a kábelre semmi 
olyat, amitől megnyomódhat! 

4. Soha ne mártsa a készüléket folyadékba! 
5. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyerekek vagy olyan 

személyek vannak a közelében, akik nem tudják önállóan kezelni az elektromos 
készülékeket! 

6. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól! 
7. A főzőedény házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra! 
8. Tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy 

kihüljön! 
9. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben 

meg nem vizsgáltatja! 
10. A tartozékok cseréje és a készülékek tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék 

kapcsolója OFF állásban van-e, és húzza is ki az áramból a készülék vezetékét! 
11. Ne használjon a készülékkel olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék gyártójától 

származnak, és nem ehhez a készülékhez készültek! 
12. A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért 

csak rövid ideig üzemeltethető (a maximális üzemeltetési időket lásd később). 
13. Mivel a készülék közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel, nagyon fontos, hogy tiszta 

legyen. 
14. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tartozékait jól a helyükre illesztette-

e! 
15. A forgó tál és a forgó alkatrészek sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelemmel kezelje a 

készüléket! 
16. Forró folyadék keverésekor fokozottan ügyeljen az esetlegesen kispriccelő folyadékra, ami 

égési sérülést okozhat. 
17. Ez a készülék kis adag élelmiszerek előkészítésére készült! 
18. Ne próbálkozzon egyszerre több tartozék használatával! Különösen ügyeljen a botmixer 

tartozék használatakor, mert annak kése igen éles, és sérülést okozhat! 
19. Az aprítót csak az aprítóedénnyel együtt szabad használni, mert úgy biztonságos. 

 
 

Fontos figyelmeztetés 
 
A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak 
rövid ideig üzemeltethető. Az aprítót egyszerre maximum 30 másodpercig szabad üzemeltetni, 
majd 5 percig hagyni kell lehülni. A mixert folyamatosan 4 percig szabad üzemeltetni, majd 
utána 10 percig hülni hagyni. 
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A készülék használata 
 

A forgótálas egység használata 
Figyelmeztetés: a forgótálas egység csak a habverő és tésztagyúró szárakkal használható. A tál 
a mixer felerősítése és a keverőszárak behelyezése után, a készüléket bekapcsolva, 
automatikusan forogni kezd.  
- Erősítse a mixert a tál fölötti tartókarra úgy, hogy lefelé és vízszintesen nyomja, míg a 

helyére nem illeszkedik. 
- A keverőszárak behelyezéséhez a tartókart húzza hátra, és egyidejűleg fordítsa el a 

készüléket! 
- Helyezze be a keverőszárakat, majd a tartókart nyomja le. A készülék készen áll a 

használatra. (Lásd az a-b-c-d-e-f ábrákat!) 
 
A habverő és a tésztagyúró használata 

- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e, és hogy áramtalanította-e a 
készüléket! 

- Dugja a keverőszárakat a készülék nyílásába, és szükség esetén forgassa őket mindaddig, 
míg nem hallja, hogy a helyükre pattantak! (Lásd a 2. ábrát!) 

- A habverőket tetszőlegesen helyezheti a két nyílásba, míg a tésztagyúró szárak helye 
szigorúan meghatározott: a körgyűrűs szárnak a nagy körrel jelölt nyílásba kell kerülnie. 

- A keverőszárak eltávolításához az EJECTION gombot kell megnyomnia. 
 
A keverés sebességének beállítása 
A sebességszabályozó P állásakor a mixer akkor működik, ha folyamatosan nyomva tartja a 
kapcsolóját. Erre a funkcióra akkor van szükség, ha pulzálva, ki-be kapcsolgatva szeretné üzemeltetni 
a készüléket. A sebességfokozatokat a következők szerint javasoljuk használni: 
 

1. Szárazabb anyagok keverésekor (vaj, burgonya, liszt…) 
2. Folyadékok, mártások keverésekor 
3. Tésztafélék (kalácsok) keverésekor 
4. Krémek keverésekor 
5. Habveréshez 

A készülék tartozékai 
 
Botmixer 

Csatolja fel a botmixert a készülék talpára, és használja folyékony ételek turmixolására (például 
krémlevesek pépesítésére)! A botmixer használatával egyidőben ne használjon más tartozékot! 
 
Aprító 

Helyezze a készülék talpát az aprítóedény tengelyére, majd fordítsa el! Az aprító használatakor 
távolítson el minden más tartozékot a készülékről! Az aprítóval zöldségeket, húst és hasonló állagú 
élelmiszereket apríthat fel. 
 
Habverő 

Helyezze a készülék talpára a habverő tartozékot, és fordítsa el, míg nem illeszkedik a helyére! A 
habverővel igen gyorsan kemény tojásfehérjét vagy tejszínhabot készíthet. 
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2. ábra: a keverőszárak behelyezése 

 
 

 

 

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmaz-
hatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasz-nált 
elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan 
cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy 
megsemmisítik. 

 

 


