
Használati utasítás

Deerma Smoothie készítő

DEM-NU05

Élvezze az egészséges és friss gyümölcslevet!
A készülék tökéletes egy üveg friss gyümölcslé megivásához ha álmos délben vagy

sportolás után. Vezeték nélküli kialakítás, automatikusan kipréseli a gyümölcslevet, hogy
Ön élvezhesse a finom gyümölcslevet.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
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Használat

1. Töltse meg a kelyhet gyümölccsel, és öntsön bele vizet
Vágja fel a gyümölcsöt kisebb darabokra, és tegye a kehelybe. A kelyhet a
feléig gyümölccsel, a másik felét töltse fel vízzel.

2. Szerelje össze a fő testet, és csavarja be a kelyhet a helyére
Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a kék fény kétszer felvillan egy
másodpercre

3. Bekapcsoló gomb
Kattintson kétszer a gombra egy másodpercen belül. A turmixgép elindítása
után 40 másodpercig fog működni, a kék fény kigyullad és kétszer villan

4. Rázza fel a csészét
Miután a motor beindul, rázza meg a csészét, és hagyja, hogy a gyümölcsöt
összepürésítsék a pengék.

5. Kikapcsolás
Nyomja meg a gombot, és a gép leáll, a kék fény azt jelenti, hogy a turmixgép
elég akkumulátor töltöttséggel rendelkezik, a piros pedig azt, hogy újra kell
tölteni.

6. Szerelje szét a készüléket és tisztítsa meg
Használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket, fedje le a bemeneti
nyílásokat, hogy ne érje víz a készülék belsejét.

7. Feltöltés
A kék fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
Ha a gép problémába ütközik, a jelzőfény pirosra vált.



Figyelem

1. Ne nyissa fel a fedelet, amikor a gép működik. Soha ne érintse meg a forgó
alkatrészeket.

2. Ne helyezze testének egyik részét se a kehelybe, nehogy hozzáérjen a
pengéhez.

3. Tilos az ételt 6 óránál tovább a csészében tartani, mert az étel megrohad, és
sajátos szagot okoz a kehelyben.

4. Ne használjon forrásban lévő vizet a tisztításhoz.

5. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. A terméktest nem
mosható vízben. Tisztítás előtt fedje le az USB töltő interfészt, hogy
megakadályozza a víz beszivárgását.

6. Ne érintse meg kézzel a pengét tisztítás közben, hogy elkerülje a véletlen
sérüléseket.

7. Ne indítsa be a gyümölcslé készítőt gyúlékony és robbanásveszélyes
környezetben.

8. Ne cserélje ki saját kezűleg a késeket, a kések cseréjével kapcsolatban
szerviztechnikussal kell kapcsolatba lépnie.

9. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápellátást, mielőtt tartozékokat
cserél, vagy mozgó alkatrészekkel érintkezik.



Receptek

Mangó tej
1. Feldarabolt mangó és 200 ml tej
2. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

Banánturmix
1. Vágja fel a banánt
2. Öntsön 200 ml tejet vagy 200 ml vizet mézzel
3. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

Almás joghurt
1. Darabolt alma és 200 ml joghurt
2. 30-70 másodpercig turmixoljuk és rázzuk össze

Megjegyzések

1. Ne nyissa fel a fedelet, amikor a gép működik, és soha ne érintse meg a
forgó pengét

2. A turmixolási folyamat során forgassa el és távolítsa el a kemény
gyümölcsdarabokat, ha a gép elakadt, majd indítsa újra a gépet.

3. A gyümölcs nem lehet több, mint 1/2 kehely. Használat közben szorosan
rögzítse le a fedelet.

4. Ez a termék nem alkalmas darált húshoz. Dió vagy bab közvetlen őrlésére
nem alkalmas.

5. Kérjük, időben igya meg. Ne tartsa a kehelyben 6 óránál tovább vagy egy
éjszakán át.

6. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található
utasításokat.

7. Ne használja ezt a terméket a funkcionális rendeltetésén túlmenően.

8. Hagyja abba a termék használatát, ha az USB töltőkábel csatlakozója
megsérült vagy a funkció nem működik.

9. Fogja meg a csatlakozót, és ne az USB töltőkábelt húzza.



10. Ne használjon forrásban lévő vizet a tisztításhoz.

11. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az interfész megfelelő, és a
töltő vagy töltő kimeneti feszültsége is megfelelő.

12. Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol gyermekek elérhetik a
terméket.

13. Ne hagyja, hogy az USB töltőkábel éles sarkokhoz vagy magas
hőmérsékletű felületekhez érjen.

14. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

15. Vízben való tisztítás előtt fedje le az USB töltő interfészt, hogy
megakadályozza a víz beszivárgását a készülékbe. Ha az USB töltő interfész
megsérül vagy elveszett, hagyja abba a használatát, és szervizszakemberrel,
javíttassa meg a rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében.

16. A gyümölcsdarabokat nem szabad túl nagyra vágni, és az ajánlott méret
nem haladhatja meg a 20 mm * 20 mm-t, hogy a gyümölcsdarabok ne
ragadjanak be a csészébe, és ne maradjanak egészben.

17. A gyümölcslé legjobb hatását a gyümölcslé készítő teljes feltöltése után
érheti el. Kérjük, azonnal töltse fel, ha az áramellátás nem elegendő. Ne
használja a gyümölcslé gépet töltés közben.

18. A hordozható gyümölcslégépet tűz- és robbanásveszélyes környezetben
beindítani tilos.

19. Ne helyezze testének egyik részét sem a kehelybe, nehogy érintkezzen a
pengével.

20. A terméket időzár védi. Ha az egymást követő lezárt fordulatok száma 3
percen belül meghaladja a 4-szeres értéket, vagy a terhelés 10 másodpercig
tart 20A esetén, akkor 5 percre leáll.
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