Používání
Přestože je vaření a vytváření vynikajících pokrmů v Thermomixu velice jednoduché,
vždy mějte na paměti jak bezpečně používat váš Thermomix. Díky edukativní kampani
„Thermomix ABC“ se můžete naučit jak správně přístroj zrychlit nebo naopak
zpomalit, získat všechny náležitosti týkající se odměrky a ještě mnohem více.
S „Thermomix ABC“ se velmi rychle stanete odborníkem v používání Thermomixu.
NEPŘEPLŇOVAT: Vždy dbejte na to, aby
obsah mixovací nádoby nepřesahoval
rysku pro plnění, varný košík nebo
Varomu. Překontrolujte rysky pro plnění
v mixovací nádobě po každém přidání
přísad. Přeplnění mixovací nádoby,
varného košíku nebo Varomy může
ovlivnit bezpečnostní funkce Thermomixu
a může způsobit vážná poranění.
NESPĚCHEJTE: Zpomalte rychlost
spotřebiče a počkejte tři sekundy, dokud se
nepřestane pohybovat obsah mixovací
nádoby. Teprve potom můžete otočit
přepínačem rychlosti do polohy „otevřít
víko“ (pouze pro TM31) a následně opatrně
víko otevřít.
POUŽIJTE TURBO POUZE PRO
CHLADNÉ POTRAVINY: Použijte režim
turbo pouze pro zpracování studených
přísad. Nepoužívejte režim turbo při
zpracování horkých potravin.
VROUCÍ OBSAH: Nasaďte odměrku na
víko mixovací nádoby. Horké potraviny
mohou tímto otvorem při zpracování
unikat. Pokud potraviny tímto otvorem ve
víku (nebo jinudy) unikají, ihned snižte
rychlost a nastavte rychlost „1“ po dobu
alespoň tří sekund, než nastavíte polohu
„otevření víka“ (platí pouze pro TM31).
Počkejte na vychladnutí, překontrolujte
stav plnění a v případě potřeby odeberte
potraviny.

SNIŽUJTE RYCHLOST POMALU:
Po mixování postupně snižujte rychlost
a udržte rychlost „1“ po dobu alespoň tří
sekund (pouze pro TM31).

ZVYŠUJTE RYCHLOST POMALU:
Při vaření za vysokých teplot zvyšujte
rychlost mixování postupně.

HORKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Některé díly
Thermomixu se zahřejí nebo budou vypouštět horkou páru při zahřátí na teploty vyšší
než 60 °C. Proto si udržujte jistý odstup
a dbejte pozornosti při manipulaci s horkými
předměty. Nikdy se nedotýkejte odměrky při
přípravě pokrmů s teplotou vyšší než 60 °C.
HORKÁ PÁRA: Horká pára uniká po stranách a z vrchní části víka Varomy při používání Varoma systému. Dotýkejte se pouze
rukojetí po stranách Varomy. Horká pára
bude i nadále stoupat skrz otvor ve víku mixovací nádoby při odejmutí Varoma systému.
POUŽÍVEJTE ODMĚRKU: Nezakrývejte
otvor ve víku mixovací nádoby ničím jiným
než odměrkou dodanou společně s vaším
Thermomixem. Nezakrývejte odměrku, jinak by nemohla unikat pára. Spotřebič by se
mohl natlakovat a způsobit vážná zranění.

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