Základy
Dříve než začnete vařit s vaším Thermomixem, mějte na paměti tyto základní pokyny.
V tomto „Thermomix ABC“ návodu se můžete naučit více o tom, jak by měl být
Thermomix umístěn, co je třeba vědět o zeleném těsnicím kroužku a mnoho dalšího.
S „Thermomix ABC“ se velmi rychle stanete odborníkem v používání Thermomixu.

POUZE POTRAVINY: Thermomix je
kuchyňský spotřebič určený pouze pro
přípravu pokrmů.

OPATRNÉ ZACHÁZENÍ: Buďte při vaření
s Thermomixem opatrní a ujistěte se, že i vaši
blízcí budou poučeni o používání přístroje.
Vždy dbejte na to, aby se děti držely od Thermomixu v dostatečné vzdálenosti, pokud bude
přístroj v chodu.
KONTROLA: Překontrolujte svůj Thermomix
a příslušenství před každým použitím.
Zejména přívodní kabel, mixovací nádoba,
víko nebo těsnicí kroužek (pouze u TM31)
musejí být před každým vařením v pořádku.
Spotřebič přestaňte používat, pokud je
poškozený nebo do sebe díly správně
nezapadají.
KRYT PŘÍSTROJE UCHOVÁVEJTE
V SUCHU: Thermomix neponořujte do vody.
Dbejte, aby se do krytu přístroje nedostala
voda, tekutiny nebo zbytky potravin. Kryt
čistěte pouze vlhkým hadrem. Před čištěním
odpojte Thermomix od přívodu elektřiny.
OSTRÉ MIXOVACÍ NOŽE: Čepele mixovacích nožů jsou velmi ostré. Při vyjímání
nebo zasazování nožů uchopte pouze horní
část. Nedotýkejte se mixovacích nožů, když je
Thermomix zapnutý.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ: Umístěte svůj
Thermomix na čistou, pevnou, rovnou
plochu, která se nezahřívá, aby byla zaručena
stabilita. Dbejte, aby Thermomix nebyl
umístěn na sporáku, neboť by přístroj mohl
při zahřátí vzplanout.
MŮŽE SE POHNOUT: Dbejte na to, aby váš
Thermomix nebyl umístěn v blízkosti hrany
povrchu, neboť se Thermomix může při
hnětení těsta nebo sekání potravin pohnout.
Prosíme, abyste dohlíželi na spotřebič,
kdykoliv je v provozu.
POUŽÍVEJTE ZELENÝ TĚSNICÍ
KROUŽEK: Thermomix TM31 používejte
pouze se zeleným těsnicím kroužkem. Musí
být řádně usazen ve víku mixovací nádoby.
Pokud nemáte zelený těsnicí kroužek, můžete
si jej objednat prostřednictvím oddělení péče
o zákazníky na bezplatné lince 800 168 987.
PAMATUJTE NA VÝMĚNU: Těsnicí
kroužek (TM31) je třeba vyměnit každé dva
roky, nebo v případě poškození, netěsnosti.
Používejte pouze originální příslušenství
Vorwerk Thermomix. Používání těsnicího
kroužku staršího dvou let má vliv na
bezpečnostní funkce Thermomixu.

Více informací naleznete on-line na
www.thermomix.vorwerk.cz/abc
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