
Kompaktni mešalnik za smoothie 
Navodila za uporabo 
TBP7354X 

Pred uporabo preberite ta navodila! 

Spoštovani kupci, 

Hvala, da ste se odločili za ta izdelek znamke Beko. Upamo, da boste z vašim izdelkom, ki je bil izdelan s kakovostno 

in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli kar najboljše rezultate. Zato pred uporabo aparata prosimo pozorno preberite 

ta navodila za uporabo in vse ostale dokumente v zvezi z aparatom ter jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo. 

Če se odločite, da boste aparat predali tretji osebi, zraven priložite tudi ta navodila. Upoštevajte vsa opozorila in 

informacije v teh navodilih. 

Pomen simbolov 

Na različnih mestih v tem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:  

Pomembne informacije in uporabni nasveti glede uporabe. 

 

OPOZORILO: Opozorila glede nevarnosti, povezanih z varnostjo ljudi in premoženja. 

 

Materiali so primerni za stik z živili. 

 

Aparata, napajalnega kabla in vtiča ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. 

 

Zaščitni razred za električni udar. 

 

Zaščitni razred za električni udar. 

 

 

 

Izdelek je bil proizveden v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

Izdelek je skladen z direktivo OEEO. 

 

Izdelek ne vsebuje PCB. 

Izdelano v Ljudski republiki Kitajski.



1. Pomembna varnostna in okoljska navodila 

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila! V izogib morebitni poškodbam zaradi nepravilne uporabe 

upoštevajte vsa varnostna navodila. 

Shranite ta navodila za morebitno kasnejšo uporabo. Če se odločite, da boste aparat predali tretji osebi, poskrbite, 

da boste priložili tudi ta navodila. 

• Ta aparat je namenjen izključno za zasebno uporabo v gospodinjstvu ni primeren za profesionalno uporabo v 

gostinstvu. Aparat ni namenjen za komercialno uporabo. 

• Rezila aparata so zelo ostra! Z njimi ravnajte posebej previdno, še posebej pri odstranjevanju in čiščenju. 

Upoštevajte vsa navodila, da se izognete poškodbam. 

• Preverite, ali se napetost, navedena na napisni ploščici aparata, ujema z vašo domačo omrežno napetostjo. 

Aparat lahko iz električnega omrežja izključite le tako, da izvlečete vtikač iz omrežne vtičnice. 

• Zaradi dodatne zaščite je ta aparat potrebno priključiti na prekinjevalec električnega tokokroga za 

gospodinjstva z maksimalnim tokom 30 mA. Glede priključitve se posvetujete z električarjem. 

• Ohišja motorja, napajalnega kabla in električnega vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne držite jih 

pod tekočo vodo. Z vodo in tekočim detergentom v pomivalnem stroju je mogoče varno čistiti le pokrov in 

plastično posodico. 

• Po uporabi, pred čiščenjem ali ko zapustite prostor, v katerem se nahaja aparat, ter v primeru okvare ali 

napačnega delovanja izključite vtič iz električnega omrežja. Aparata ne izklapljajte iz omrežne vtičnice tako, 

da vlečete za napajalni kabel. 

• V izogib morebitnim poškodbam ne stiskajte in ne upogibajte napajalnega kabla in preprečite, da bi se drgnil 

ob ostre robove. 

• Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi površinami ali z odprtim plamenom. 

• Aparata ne uporabljajte z električnim podaljškom. 

• Aparata nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan ali če ima poškodovan napajalni kabel. 

• Aparata v nobenem primeru ne razstavljajte. Proizvajalec ne sprejema garancijskih zahtevkov za škodo, 

nastalo zaradi nepravilnega ravnanja z aparatom. 

• Aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok. 

• Z aparatom se ne smejo igrati otroci. 

• Aparata ne smejo uporabljati naslednje osebe, vključno z otroki: osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali 

duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja. To ne velja za osebe, ki so bile 

poučene o uporabi aparata ali aparat uporabljajo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost. 

• Otroke je potrebno stalno nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom. 

• Aparata ne smejo uporabljati otroci. 

• Med uporabo aparata ne puščajte brez nadzora. Bodite še posebej previdni, kadar aparat uporabljate v 

bližini otrok ali oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi. 

• Pred prvo uporabo aparata temeljito očistite vse sestavne dele, ki bodo prišli v stik z živili. Za podrobnejša 

navodila si oglejte razdelek »Čiščenje in vzdrževanje«. 

• Nikoli ne uporabljajte ali polagajte nobenih sestavnih delov aparata na ali v bližino vročih površin, kot so 

plinski gorilniki, kuhalne plošče ali vroče pečice. 

• Aparata ne uporabljajte za druge namene, kot so predvideni v teh navodilih. 

• Aparata nikoli ne uporabljajte v ali v bližini gorljivih ali vnetljivih prostorov ali materialov. 

• Aparat uporabljajte samo s priloženimi sestavnimi deli. 

• Aparata ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. 

• Aparata, nastavkov, napajalnega kabla ali vtiča nikoli ne postavljajte na vroče površine, kot so plinski ali 

električni gorilnik ali vroče površine pečice. Prav tako aparata nikoli ne uporabljajte z vročimi tekočinami ali 

hrano. Pred uporabo aparata počakajte, da se vroča hrana oziroma tekočine ohladijo na 80 ° C manj. 

• Aparat vedno uporabljajte na stabilni, ravni, suhi in nedrseči površini. 

• Prepričajte se, da ne obstaja tveganje, da bi prišlo do naključnih potegov za napajalni kabel ali da bi se lahko 

kdo med uporabo aparata spotaknil ob napajalni kabel. 



• Aparat namestite tako, da bo napajalni kabel vedno dosegljiv. 

• Rezila aparata so zelo ostra! Z njimi ravnajte izjemno previdno, še posebej med čiščenjem, da se izognete 

poškodbam. 

• Aparata ne uporabljajte, če so rezila poškodovana ali kažejo znake obrabe. 

• Aparata nikoli ne čistite z golimi rokami. 

• Nikoli ne poskušajte uporabiti aparata brez pokrova. 

• Ne poskušajte odstraniti pokrova, dokler se rezila popolnoma ne ustavijo. 

• Sestavine lahko iz plastične posodice odstranite s pomočjo lopatice. Pred tem je potrebno aparat izklopiti. 

• Aparati nikoli ne uporabljajte dlje, kot je potrebno za obdelavo živil. 

• Da se izognete poškodbam rezil ali aparata, iz hrane odstraniti kosti in kamne. 

• Aparat je namenjen samo za kratkotrajno uporabo in ga je dovoljeno kontinuirano uporabljati največ 1 

minuto. Po uporabi pustite, da se aparat v zadostni meri ohladi. 

• Aparata ne uporabljajte za drobljenje ledenih kock. 

• Pred zamenjavo nastavkov in preden se dotikate premikajočih se delov v uporabi, aparat izklopite in ga 

izključite iz električnega omrežja. 

 

1.1 Skladnost z direktivo OEEO ter odlaganje odsluženega izdelka 

Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno 

električno in elektronsko opremo (OEEO). 

Aparat je bil izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za 

recikliranje. Po koncu njegove življenjske dobe odsluženega aparata ne zavrzite med običajne gospodinjske in druge 

odpadke. Odnesite ga v zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o takšnih zbirnih 

centrih se obrnite na lokalne oblasti. 

1.2 Informacije o embalaži 

Embalaža aparata je izdelana iz recikliranih materialov v skladu z nacionalnimi predpisi za okolje. 

Embalažnih materialov ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Peljite jih v zbirne centre 

za embalažo, določene s strani lokalnih oblasti. 

1.3 Nasveti za varčevanje z energijo 

Trda živila narežite na manjše koščke, preden jih položite v aparat, kot je to opisano v navodilih za uporabo. 

Upoštevajte tudi druga navodila in čase mešanja, navedena v navodilih za uporabo. Izberite nizko hitrost mešanja, če 

je ta primerna za živila, ki jih želite obdelati. Po uporabi aparat izklopite in izključite iz električnega omrežja. 

  



 

2. Kompaktni mešalnik za smoothie 

2.1 Pregled 

 

1. Vrč (x2) 

2. Rezilo 

3. Ohišje motorja 

4. Gumb za hitro mešanje »1« 

5. Gumb za počasno mešanje »2« 

6. Nedrseče nožice 

7. Kolut za napajalni kabel 

8. Pokrov 

 

2.2 Tehnični podatki 

Napajanje: 220–240 V~, 50–60 Hz 

Moč: 600 W 

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovalskih modifikacij. 

 

 

 

 

 

 

Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku, ali na drugi tiskani dokumentaciji, priloženi izdelku, predstavljajo vrednosti, ki 

so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe 

naprave in glede na pogoje v okolici. 



3. Delovanje 

3.1 Priprava aparata 

 

OPOZORILO: Preden menjate dodatno opremo ali se približate premikajočim se delom 
aparata, ki je v uporabi, aparat izklopita in ga izključite iz električnega omrežja. 

 

1. Odstranite vso embalažo in nalepke ter jo odvrzite v skladu z veljavno zakonodajo. 

2. Primite celotno ohišje motorja (3) ter ga postavite na ravno površino, npr. na kuhinjski pult. 

 

OPOZORILO: Rezila so zelo ostra! Z njimi ravnajte zelo previdno, še posebej med 
čiščenjem, da se izognete poškodbam. 

 

3. Vse dele razen ohišja motorja očistite, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«. 

4. Ponovno sestavite mešalnik v obratnem zaporedju. 

5. Vstavite enoto z rezili (2) na vrč (1), tako da jo zavrtite v smeri urinega kazalca. Smer pritrjevanja (»lock«) kaže 

puščica na spodnji strani enote z rezili. 

 
6. Namestite vrč (1) na ohišje motorja (3). Zavrtite ga v smeri urinega kazalca, kakor kaže puščica za pritrjevanje 

(»lock«), da ga pritrdite na ohišje motorja (3). 

7. Da vrč (1) odstranite, ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 

 
 

Prepričajte se, da se zareze na spodnji strani steklenega vrča prilegajo tistim na ohišju 

motorja. 

 

8. Pred uporabo mešalnika živila narežite na majhne koščke. 

 

3.2 Mešanje 

 

1. Postavite aparat na ravno in suho površino. Nedrseče nožice (6) zagotavljajo stabilnost aparata. 

2. Prepričajte se, da je napajalni kabel izključen iz omrežne vtičnice. 



3. Odstranite stekleni vrč (1) z ohišja motorja (3), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga dvignete. 

Vrč postavite na ravno površino. Odstranite enoto z rezili (2), tako da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 

4. Nato vstavite sestavine, ki jih želite mešati, v vrč (4). Sestavine naj bodo dolge največ 2–5 cm. 

 

Da bo mešanje bolj učinkovito, med sestavine dodajte vodo ali mleko.  

 

Da bo funkcija mešanja čim bolj učinkovita, zmešajte 3 enote hrane z 2 enotama vode (npr. 60 g trdih 

živil in 40 ml vode).  

 

OPOZORILO: V vrč (1) ne vstavljajte vroče rane in tekočin. Če pripravljate juho, se 
prepričajte, da temperatura ne presega 40 °C. 

 

OPOZORILO: Aparat ne sme nikoli delovati, ko je prazen (brez živil). 

 

OPOZORILO: Nikoli ne vklapljajte mešalnika brez nameščenega steklenega vrča. 

 

5. Zaprite vrč z enoto z rezili (2). 

6. Postavite vrč (4) pokončno na ohišje motorja (3), tako da je enota z rezili obrnjena navzdol (2). 

 

OPOZORILO: Nikoli ne premikajte ali vrtite vrča, potem ko je ustrezno nameščen na 
svoje mesto. 

 

7. Napajalni kabel vključite v ustrezno omrežno vtičnico. 

8. Pritisnite na gumb za ustrezno hitrost mešanja: (4) ali (5) . 

 

Za delovanje mešalnika pri nizki hitrosti, pritisnite gumb za počasno mešanje »II«.  

 

Če želite mešati pri višji hitrosti, pritisnite gumb za hitro mešanje »I«. 

 

OPOZORILO: Mešalnika nikoli ne pustite delovati dlje kot 1 minuto, saj bi se sicer lahko 
pregrel. 

 

OPOZORILO: Potem ko aparat deluje 1 minuto, pustite, da se ohladi, preden ga 
ponovno vklopite. 

 

OPOZORILO: Preden z ohišja motorja (3) odstranite vrč (1), preverite, da je motor 
ugasnjen in da se je popolnoma ustavil. 

 

OPOZORILO: Med delovanjem mešalnika na vrč (1) ne postavljajte nikakršnih 
kuhinjskih pripomočkov (strgala, vilic ipd.). 



 

9. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. 

10. Za odstranitev vrča (1) z ohišja motorja (3) zavrtite vrč v nasprotni smeri urinega kazalca. 

11. Odstranite enoto z rezili (2), tako da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, ter namestite pokrov vrča (8) 

na pokrov (1). 

 

3.3 Maksimalne količine in čas priprave 

• V spodnji tabeli so navedene maksimalne količine in časi priprave 

 

Sestavine Maksimalne količine Čas priprave 

Sadje 100 –200 g 20 –30 sekund 

Sadni sok 
100–200 g sadja + voda (po 

želji) 
20 –30 sekund 

Milkshake 100 g sadja + 300 ml mleka 20 –30 sekund 

 

3.4 Nasveti za mešanje 

• Ko procesirate trdna živila, kot so surova zelenjava, kuhano/pečeno ali surovo meso, ter sadje, jih vedno 

narežite na največ 2–5 cm dolge koščke, preden jih vstavite v vrč. Ne procesirajte več kot 2 skodelic takšnih 

živil naenkrat. Tako boste skrajšali postopek ter zmanjšali obrabo rezil. 

• Vedno v vrč najprej vlijte tekoče sestavine, razen če v receptu ni izrecno navedeno drugače. 

• Pri mešanju pijač v vrč vstavite vse sestavine hkrati. 

• Izogibajte se pretirano dolgemu mešanju. Večinoma je dovolj nekaj sekund mešanja. 

• V primeru prekomernega mešanja lahko živila postanejo kašasta. 

 

4. Informacije 

4.1 Čiščenje in vzdrževanje 

 

OPOZORILO: Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte bencinskih topil, abrazivnih 
čistilnih sredstev, kovinskih predmetov ali grobih krtač. 

 

OPOZORILO: Rezila (2) mešalnika so zelo ostra! Pri rokovanju z njimi bodite karseda 
previdni, da ne pride do poškodb. 

 

OPOZORILO: Aparata nikoli ne čistite z golimi rokami. 

 

OPOZORILO: Po vsaki uporabi mešalnik očistite. Ne puščajte ostankov hrane na ali v 
mešalniku, saj ga bo pozneje težje očistiti. 

 

OPOZORILO: Ne uporabljajte vrele vode. Ležaji rezil (2) s premazani s trajnim 
premazom, ki se lahko pri uporabi vrele vode poškoduje in skrajša življenjsko dobo 
mešalnika. 

 

1. Izklopite aparat in ga izključite iz omrežne vtičnice. 



2. Pustite, da se aparat povsem ohladi. 

3. Odstranite vrč (1) z ohišja motorja (3). Operite ga v vodi, da odstranite večje koščke živil, ki 

so morda ostali v notranjosti vrča. 

 

Za odstranitev rezil si lahko pomagate z merilno posodico. 

 

4. Pritrdite vrč (1) nazaj na ohišje motorja (3). 

5. V vrč (1) vlijte 1–1,5 skodelice tople vode z nekaj kapljicami blagega čistila ter za nekaj sekund pritisnite na gumb 

»II« (5). Odstranite vrč (1) z ohišja motorja (3) in ga splaknite z vodo. Po potrebi postopek ponovite. 

 

Motorja aparata ali enote z rezili nikoli ne potapljajte v tekočine in ne pomivajte v pomivalnem stroju. 

Z vodo in v pomivalnem stroju lahko pomivate le pokrov in stekleni vrč. 

 

6. Zunanjost aparata očistite z mehko, vlažno krpo in nekaj blagega čistila. 

7. Pred naslednjo uporabo aparata obrišite ohišje motorja (3) in enoto z rezili (8) in pokrov s krpo, ki ne pušča muck. 

 

4.2 Shranjevanje 

Če aparata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga varno shranite. 

Preden aparat shranite, se prepričajte, da je izključen iz električnega omrežja in popolnoma suh. 

Ne ovijajte napajalnega kabla okoli aparata. 

Aparat shranite na suho in hladno mesto. 

Poskrbite, da je aparat vedno shranjen izven dosega otrok. 

 

4.3 Premikanje in prenašanje 

• Med premikanjem in transportom aparata naj bo ta v originalni embalaži. Embalaža varuje aparat pred 

fizičnimi poškodbami. 

• Na aparat in embalažo ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko poškodujete aparat. 

• V primeru padca aparata na tla lahko ta preneha delovati ali pa nastanejo trajne poškodbe. 


