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Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo 
 
Spoštovani kupci! 
 
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Beko. Upamo, da boste z izdelkom dobivali najboljše rezultate. 
Izdelan je bil z najkakovostnejšo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato si pred uporabo preberite navodila 
in vso priloženo dokumentacijo in vse shranite, če jih boste kdaj v prihodnosti še potrebovali. Če 
izdelek komu oddate, mu priložite tudi navodila za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v 
tem priročniku. 
 
Poman simbolov 
V priročniku se na različnih mestih pojavljajo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in uporabni namigi glede uporabe. 

 OPOZORILO: Opozorila v zvezi z varnostjo vašega življenja in lastnine.  

 Materijali so primerni za stik s hrano. 

 Ne potapljajte naprave, kabla ali vtiča v vodo ali druge tekočine. 

 Zaščitni razred za električni udar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelek je izdelan v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

 

Ustreza direktivi OEEO. Ne vsebuje PCB-jev. Izdelano na Kitajskem.  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   

 
V tem poglavju so podana varnostna navodila, ki vam bodo pomagala pri preprečevanju poškodb in 
okvar.  
V primeru neupoštevanja navodil garancija ne bo veljala. 
 
1.1 Splošna varnost 

• Naprava ustreza mednarodnim varnostnim standardom 
• Napravo lahko uporabljajo tudi otroci in ljudje z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi 

sposobnostmi in tisti, ki nimajo znanja in izkušenj, če imajo pri tem nadzor ali če razumejo 
navodila v zvezi z varno uporabo izdelka in potencialnimi nevarnostmi. Otroci naj se z napravo 
ne igrajo. 

• Otroci naprave ne smejo uporabljati. 
• Hranite napravo izven dosega otrok. 
• Ne uporabljajte napajalnega kabla ali naprave same, če sta poškodovana. Obrnite se na 

usposobljenega serviserja. 
• Uporabljajte samo originalne dele ali dele, ki jih priporoča proizvajalec. 
• Ne poskušajte razstaviti naprave. 
• Omrežno napajanje naj ustreza podatkom na priloženi opozorilni tablici. 
• Ne uporabljajte naprave s podaljševalnim kablom. 
• Ko želite napravo izključiti, ne vlecite za kabel. 
• Pred nameščanjem/odstranjevanjem dodatne opreme in pred čiščenjem počakajte, da se vsi 

deli dodatne opreme ustavijo in nato napravo izključite.  
• Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi ali mokrimi rokami. 
• Ne uporabljajte naprave za vroča živila. 
• Odstranite kosti in pečke iz živil, da ne bi poškodovali naprave. 
• Da ne bi prišlo do pregretja, ne uporabljajte naprave neprekinjeno dlje kot 10 sekund. Po 

vsakih 10ih sekundah naj se naprava 1 minuto hladi. 
• Napravo uporabljajte samo s priloženim gumijastim podstavkom in posodob. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   
 

• Ne uporabljajte naprave v prazni posodi. 
• Odstranite kosti in pečke iz živil, da ne bi poškodovali naprave. 
• Naprava ni primerna za suha in trda živila, ker bi rezila hitro postala topa. 
• Upoštevajte vsa opozorila, da ne bi prišlo do poškodb zaradi nepravilne uporabe. 
• Ko praznite posodo, med čiščenjem in med prijemanjem rezil z golimi rokami utegne 

nepravilna uporaba povzročiti resne poškodbe. Za držanje rezil uporabite plastično držalo. 
• Po čiščenju, pred priključitvijo v omrežno vtičnico in pred pritrditvijo delov, napravo posušite. 
• Ne potapljajte naprave, kabla ali vtiča v vodo ali druge tekočine. 
• Ne upravljajte naprave na ali v bližini vročih površin in ne postavljajte nobenih delov naprave 

na ali v bližino vročih površin. 
• Če embalažo shranite, jo shranite izven dosega otrok. 

 
1.2 Skladnost z direktivo OEEO in odlaganje odsluženega izdelka 

Izdelek ustreza direktivi OEEO. Izdelek ustreza direktivi EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek nosi 
klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).  Naprava je proizvedena z 
visoko-kakovostnimi deli in materijali, katere je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za 
recikliranje. Zato ne odvrzite odslužene naprave med običajne gospodinjske odpadke. Nesite jo na 
zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Pozanimajte se pri lokalnih oblasteh o 
lokaciji teh zbirnih mest. 
 
1.3 Embalaža 

 Embalaža izdelka je narejena iz materijalov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z državno 
zakonodajo. Ne odvrzite embalaže med običajne gospodinjske odpadke. Nesite jo na zbirno mesto za 
recikliranje električnih in elektronskih naprav. Nesite jo na eno od zbirnih mest za zbiranje embalaže, 
ki ga določajo lokalne oblasti. 
 
1.4 Skladnost z direktivo RoHS 
Izdelek, ki ste ga kupili, ustreza direktivi EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in 
prepovedanih materijalov, ki jih določa direktiva. 
 
1.5 Varčevanje z energijo 
Sledite priporočenemu času, navedenemu v navodilih za uporabo. Po uporabi napravo izključite. 
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2. Palični mešalnik 
 
2.1 Pregled 

 
 
 
1. Tipka vklop/izklop 
2. Tipka "Turbo" 
3. Enota z motorjem 
4. Tipka za izmet dodatne opreme 
5. Nastavek za mešanje 
6. Pokrov za sekljanje 
7. Rezilo za sekljanje 
8. Posodica za sekljanje 
9. Držalo za metlico 
10. Merilna posodica 
11. Metlica 
 
 
2.2 Tehnični podatki 
Napajanje: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Moč: 700 W 
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in oblike. 
 
 
 
Vrednosti, podane na oznakah, ki se nahajajo na napravi ali na priloženi natisnjeni dokumentaciji, predstavljajo 
vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti so o dvisne od 
uporabe naprave in od razmer okolja.  
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3. Delovanje 
 
3.1. Priprave 
1. Odstranite embalažo in nalepke ter jih odvrzite v skladu z veljavnimi zakoni.  
2. Pred prvo uporabo naprave očistite dele, ki so bili v stiku s hrano (glej "Čiščenje in vzdrževanje"). 
3. Pred uporabo naprave narežite živila na majhne koščke. 
 
3.2 Maksimalne količine in čas obdelave 
Sestavine Maksimalne količine Čas obdelave 
Meso/ribe 200 g 10-15 sekund 
Zelišča 20 g 20 sekund 
Oreščki 200 g 15 sekund 
Sir 150 g 15 sekund 
Kruh 1 rezina 20 sekund 
Jajca (trdo-kuhana) 2 jajca 5 sekund 
Čebula (narezana na 8 delov) 100 g 10 sekund 
 
3.2 Mešanje 
1. Položite živila, ki jih želite obdelati, v merilno posodico (10) ali drugo podobno posodo.  
2. Pritrdite nastavek za mešanje (5) na enoto z motorjem (3) in pritisnite, dokler ne zaskoči. Prepričajte 
se, da je nastavek za mešanje trdno pritrjen na enoto z motorjem. 
3. Priključite vtič v stensko vtičnico. 
4. Potopite nastavek za mešanje (5) v merilno posodico (10), ki vsebuje sestavine, ki jih želite zmešati. 

 Da živila ne bi pljusknila iz posodice, ne pritiskajte na tipko vklop/izklop (1) ali na tipko Turbo 
(2), dokler nastavek za mešanje ni povsem potopljen v živila. 
 
5. Pritisnite in držite tipko vklop/izklop (1). 
- naprava začne delovati. 
6. Z gumbom za nastavitev hitrosti izberite hitrost ali pa pritisnite in držite tipko Turbo (2). 
- LED indikator hitrosti zasveti v skladu z izbrano hitrostjo, 1 - 6. 

 Če uporabite tipko Turbo, naprava deluje pri maksimalni hitrosti. V tem primeru hitrosti ne bo 
mogoče nastaviti z gumbom za nastavitev hitrosti. 

 Med uporabo tipke Turbo (2) svetijo vsi LED indikatorji. 
7. Počasi premikajte napravo gor in dol in v krogih, da se vse sestavine dobro premešanjo. 

 Pred izvlečete napravo iz jedi, jo vedno najprej izklopite.   
8. Ko končate, spustite tipko vklop/izklop (1) ali tipko Turbo (2). Izključite napajalni kabel iz stenske 
vtičnice. Odstranite mešanico živil iz merilne posodice (10). 
9. Odstranite nastavek za mešanje (5) s pritiskom na tipki za izmet (6) na straneh naprave in ga 
povlecite z enote z motorjem (4). 

 Da se naprava ne bi pregrela, je ne uporabljajte neprekinjeno več kot 10 sekund. 

 Za obdelovanje živil nikoli ne vklapljajte naprave za dlje kot je potrebno. 
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3. Delovanje 
 

 Nikoli prekomerno ne napolnite 
merilne posodice ali druge posode. Manjše 
količine je lažje obdelati. 

 Da ne bi prišlo do nesreč, uporabite 
pokrov posodice za podstavek. Namestite 
posodico na nedrseč, gumijast pokrov. 

 Če želite uporabiti nastavek za 
mešanje neposredno v loncu, lonec najprej 
odstranite s štedilnika, da se nastavek ne bi 
pregrel.  
 
3.4 Sekljanje 

 Ne sekljajte zelo trdih sestavin kot so 
kavna zrna, ledene kocke, muškatni orešček, 
kosti, ipd. Odstranite steblo z zelišč, odstranite 
lupino z oreščkov in kosti, kite in hrustance z 
mesa. 

 Narežite živila na majhne koščke. 
 
1. Postavite posodico za sekljanje (8) na ravno 
površino. 
2. Vstavite rezilo za sekljanje (7) na fiksni držaj 
v posodici za sekljanje (8). 

 OPOZORILO: Med nameščanjem 
rezila (7) bodite previdni, ker je zelo ostro. 

 OPOZORILO: Ne dotikajte se rezila 
z golimi rokami. 
 

3. Položite sestavine v posodico za sekljanje 
(8). 
4. Postavite pokrov za sekljanje (6) na 
posodico (8). Prepričajte se, da se je pokrov 
zaklenil na posodico.  

 OPOZORILO: Nikoli ne upravljajte 
naprave, če pokrov za sekljanje ni trdno 
nameščen na posodo, ker bi tako lahko 
poškodovali rezilo. 
 
5. Namestite enoto z motorjem (3) na pokrov 
za sekljanje (6). Pritisnite enoto z motorjem 
tako, da se zaklene na mesto. Prepričajte se, 
da je enoto z motorjem trdno pritrjena na 
pokrov za sekljanje. 

 Med uporabo vedno z eno roko držite 
posodico za sekljanje, da ne bi zdrsnila. 
 
6. Priključite vtič v stensko vtičnico. 
7. Pritisnite in držite tipko vklop/izklop (1).  
- Naprava začne delovati. 
8. Pritisnite in držite tipko Turbo (2). 

 Ne uporabljajte naprave 
neprekinjeno več kot 10 sekund. 

 Za najboljši rezultat izmenično 
pritiskajte na tipko vklop/izklop in tipko Turbo. 
9. Ko končate, spustite tipko vklop/izklop (1) ali 
tipko Turbo (2). Izključite napajalni kabel iz 
stenske vtičnice. Odstranite enoto z motorjem 
(3) s pokrova za sekljanje (8) s pritiskom na 
tipki za izmet (4) na straneh naprave in ga 
snemite. Snemite pokrov za sekljanje (6). Pred 
odstranitvijo sesekljanih živil iz posodice (8), 
previdno odstranite rezilo (7). 
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3. Delovanje 
 
3.5 Stepanje 

• Stepalnik (11) lahko uporabite za stepanje smetane in jajc. 
• Nikoli ne obdelujte več kot 4ih beljakov ali 200 ml smetane. 

 
1. Vstavite stepalnik (11) v držalo (9) tako, da ne zaskoči na mesto. 
2. Pritrdite enoto z motorjem (3) na držalo za stepalnik (9) tako, da namestite držalo na enoto z 
motorjem. Potisnite držalo za stepalnik na enoto za motor. Prepričajte se, da je trdno pritrjeno. 
3. Položite sestavine, ki jih želite obdelati, v merilno posodico (10) ali podobno posodo. 
4. Priključite vtič v stensko vtičnico. 
5. Držite stepalnik (11) v mešanici živil, ki jih želite obdelati. 
6. Pritisnite in držite tipko vklop/izklop (1). 
- Naprava začne delovati. 
7. Pritisnite in držite tipko Turbo (2). 
8. Počasi premikajte napravo gor in dol in v krogih, da se sestavine dobro stepejo. 
9. Ko končate, spustite tipko vklop/izklop (1) ali tipko Turbo (2). Izključite napajalni kabel iz stenske 
vtičnice. Odstranite mešanico živil iz merilne posodice (10). Odstranite enoto z motorjem (3) z držala 
(9)  s pritiskom na tipki za izmet (4) na straneh naprave in jo snemite. 
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4. Informacije 
 
4.1 Čiščenje in vzdrževanje 
 

 OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte naftnih topil, grobih čistil, kovinskih predmetov ali 
grobih krtač za čiščenje naprave. 

 OPOZORILO: Ne dotikajte se rezil z golimi rokami. Rezila so zelo ostra. Uporabite krtačo! 

 OPOZORILO: Nikoli ne potapljajte motorja naprave (5) ali napajalnega kabla v vodo ali 
katero koli drugo tekočino in nikoli ju ne držite pod tekočo vodo. 
 
1. Izklopite napravo in jo izključite iz stenske vtičnice. 
2. Naj se naprava povsem ohladi. 
3. Z mehko, vlažno krpo očistite motor naprave (3). 
4. Takoj po uporabi, očistite nastavek za mešanje (5) in merilno posodico (10) s toplo, milnato vodo in 
ju nato temeljito osušite. Nikoli ju ne umivajte v pomivalnem stroju. 
 

 Po čiščenju in pred uporabo ali shranjevanjem naprave previdno osušite vse dele z 
mehko brisačo.  
 
 
4.2 Shranjevanje 

• Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, jo previdno shranite. Prepričajte se, da je 
naprava izključena in povsem suha. 

• Hranite napravo v hladnem, suhem prostoru. Hranite napravo izven dosega otrok. 
 
4.3 Ravnanje z napravo in prevoz 

• Med rokovanjem z napravo in prevozom naj bo naprava v originalni embalaži. Embalaža ščiti 
napravo pred fizičnimi poškodbami. 

• Ne polagajte težkih stvari na napravo ali na embalažo, ker bi se naprava utegnila poškodovati. 
• Če naprava pade na tla, morda ne bo več delovala ali pa se lahko nepopravljivo poškoduje. 

 


