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Amit tudni kell a készülékről és alkatrészeiről 

 

Be/Ki kapcsolás (I/O)  -  A be- és kikapcsológomb (I/O) a control panel jobb oldalán található.  

Impulzus funkció - Az impulzuskapcsoló megnyomásakor a kések a kezelőpanelen megadott 

sebességgel forognak. Ez a control panel bal oldalán található. 

Változtatható sebességszabályozás - A variálható sebességszabályozóval 10 sebességfokozat 

közül választhat (1 = minimum és 10 = maximum). 

Motor - a motort úgy tervezték, hogy megvédje magát a túlmelegedéstől. Ha a turmixgép nem indul 

el azonnal, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az egységet és a be/ki kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha a 

motor túlmelegedett, hagyja 20–45 percig lehűlni a motort. 

Tippek a turmixgép „túlterhelésének” megakadályozására: 

- Csak Vitamix receptekkel dolgozzon, amíg a turmixgép használatát tanulja. 

- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál alacsonyabb sebességgel. 

- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál nagyobb sebességgel. 

- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál hosszabb ideig. 

- Használjon tömőrudat a sűrűbb turmixok feldolgozásához, és ügyeljen rá, hogy az 

összetevők jól összekeveredjenek. 

 

Tartály, fedél,  fedéldugó és tömőrúd  -  A forgó kések sérülést okozhatnak.  

Tartály  -  Korábbi Vitamix tartályok alkalmasak az Ön Explorian gépével történő használatra. 

Korábbi készülékekhez soroljuk a C, G és S szériák termékeit. A Vitamix önfelismerő (self-detect) 

tartályai nem működnek az Explorian készülékkel. 

Fedél, fedéldugó 

 A turmixgép üzemeltetésekor mindig használja a fedelet és a fedéldugót. 

 Soha ne működtesse a turmixgépet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a fedél 

megfelelően rögzítve van-e a helyén! 

 Helyezze be a fedél dugóját. Rögzítse a dugót az óramutató járásával megegyező irányba. Az 

eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen és emelje ki. 

 A tömőrúd használatához vagy az összetevők hozzáadásához távolítsa el a fedéldugót. 

 Turmixolás után mindig várja meg amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt a fedelet, vagy a 

tartályt leveszi a géptestről. 

Tömőrúd   -  A tömőrúd felső részén lévő tárcsa megakadályozza, hogy a tömőrúd hozzáérjen a pen-

gékhez, amikor a fedél megfelelően le van zárva. 

-  a fedelek és tömőrudak nem cserélgethetők a különböző stílusú, típusú és méretű 

tartályokhoz. Csak az Ön turmixgépéhez kapott tömőrudat használja! (Ha nem 

megfelelő méretű, és működés közben hozzáér a késekhez, azzal kárt okozhat.)  

- Ha a tömőrudat keverés közben használja, a tartály csak maximum a kétharmadáig lehet 

feltöltve.  

- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a tömőrudat 30 másodpercnél tovább 

egyhuzamban. 
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Használat 

 

1. Töltse meg a tartályt a receptjének megfelelően (először a folyadék, majd a száraz hozzávalók, 

leveles zöldségek, gyümölcsök és egyéb zöldségek, végül a jég és a fagyasztott hozzávalók). 

 

2. Tegye a fedelet a tartályra. Nyomja le a fedelet a helyére, amíg a két oldalsó fül bepattan a 

tartály szélére. Helyezze be a fedél dugóját. Forgassa el a fedéldugót az óramutató járásával 

megegyező irányban a rögzítéshez. 

 

3. Helyezze a tartályt a gép alapzatára.  

 

4. Ellenőrizze, hogy a tárcsa az 1-es sebességnél áll. Indítsa el a gépet a bekapcsoló gombbal. A 

kések forogni kezdenek. 

 

5. Forgassa a sebességtárcsát 1 és 10 között a keverési ciklus alatt, ha növelni vagy csökkenteni 

akarja a kések sebességét. 

 

6. A keverés befejeztével forgassa el a sebességtárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba 

az 1-es jelölésig, majd kapcsolja ki a gépet. 

 

7. Ha a keverék nem cirkulál, óvatosan távolítsa el a fedél dugóját, ügyelve arra, hogy a fedél 

szilárdan a helyén maradjon. Helyezze be a tömőrudat a fedélen keresztül, és keverje a tartály 

oldala felé irányítva addig, amíg a levegőbuborék el nem távozik. Ha ez nem segít, nyomja 

meg a Be / Ki kapcsolót a motor leállításához. Távolítsa el a tartályt a turmixgép alapjáról és 

gumi spatula segítségével húzza le a légbuborékot a késekről. Adjon hozzá folyadékot, ha 

szükséges. Tegye vissza a fedelet és a dugaszt. Helyezze vissza a tartályt a turmixgép alapjára, 

és folytassa a keverést. 

 

8. A turmixolás után várjon, amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt leveszi a tetőt, vagy a tartályt 

az alapzatról. 

 

 

Ápolás és tisztítás 

Az első használat előtt: 

1. Törölje le a gépalapot egy meleg, nedves kendővel. Tisztítsa meg a tartályt, fedelet, poharakat, 

záródugót, tömőrudat meleg, mosogatószeres vízzel. Öblítse le őket, és egy száraz, puha 

kendővel törölje szárazra. 

2. Válasszon a konyhában a készüléknek egy sima, száraz, tiszta helyet.  

Megjegyzés: A Vitamix tartályokat úgy tervezték, hogy teljes mértékben tisztíthatók anélkül, hogy a 

tartóanyát és a késegységet szétszednénk. NE próbálkozzon szétszerelni őket! A normál tisztítási és 

fertőtlenítési eljárások vagy a mosogatógépben történő tisztítás tökéletes és alapos tisztítást 

biztosítanak a tartályoknak és azok alkatrészeinek. Ha a tartály megsérül, kérjük, ne használja. Keresse 

fel haladéktalanul vevőszolgálatunkat. 
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Tisztítás: 

1. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá pár csepp mosogatószert. 

2. Zárja le a komplett 2 részes tetővel. 

3. Tegye rá a tartályt az alapzatra. 

4. Nyomja meg a Start/Stop gombot. 

5. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig. 

6. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig. 

7. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot. 

8. Öblítsen el minden alkatrészt alaposan és hagyja lecsöpögni. 

 

Fertőtlenítés (fehérítővel): 

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat. 

2. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá másfél teáskanál folyékony fehérítőszert. 

3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel. 

4. Tegye rá a tartályt az alapzatra. 

5. Nyomja meg a Start/Stop gombot. 

6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig. 

7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig. 

8. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot. 

9. Hagyja a keveréket további másfél percig a tartályban. 

10. Öntse ki a víz és a fehérítő keverékét. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés 

után ne öblítse ki. 

Fertőtlenítés (ecettel): 

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat. 

2. Készítse el az ecetes oldatot: az1,4  l-es tartályhoz 473 ml ecetet keverjen el 473 ml vízzel. 

3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel. 

4. Tegye rá a tartályt az alapzatra. 

5. Nyomja meg a Start/Stop gombot. 

6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig. 

7. Járassa a készüléket 2 teljes percig. 

8. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot. 

9. Hagyja a keveréket további három percig a tartályban. Összességében 5 percnél tovább ne 

érintkezzen a tartállyal az ecetes oldat. 

10. Öntse ki az ecetes vizet a tartályból a 2-részes fedél belső részén keresztül. Ismételje meg még 

egyszer a fertőtlenítési folyamatot. 

11. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki. Szükség esetén a 

következő használat előtt öblítse el. 

 


