
Mešalnik Power Blender 
Navodila za uporabo 
TBS3164X 

 

Pred uporabo preberite ta navodila! 

Cenjeni kupec, 

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. 

 

Primerno za stik z živili. 

 

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

 

Zaščitni razred za električni udar. 

 

 

 

 

 

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

Izdelek je skladen z direktivo OEEO. 

 

Izdelano v Ljudski republiki Kitajski. 
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1. Pokrovček/merilna posodica 

2. Pokrov 

3. Nepropustno tesnilo 

4. Merilni vrč 

5. Mešalna ročica 

6. Nožice za namestitev vrča 

7. Enota motorja 

8. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF) in nastavitev hitrosti 

9. Gumb za intervalno mešanje (funkcija »Pulse«) 

10. Nedrseče nožice 

11. Prostor za shranjevanje kabla 

12. Gumb za smoothie 

13. Gumb za led 

12. Gumb za omake 

15. Gumb za samočiščenje 

16. Pripomoček za mešanje 

 

V primeru izgube, okvare ali potrebe po zamenjavi spodnjih sestavnih delov: 

• Vrč s pokrovom – celoten komplet (2, 3, 4) 

• Bat – črni predmet za potiskanje sadja oz. zelenjave v vrč z zgornje odprtine na pokrovčku (1) 

• Komplet 4 gumijastih nožic (10) 

 

2.2 Tehnični podatki 

Napajanje: 220–240 V~, 50–60 Hz 

Moč: 1600 W 

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovalskih modifikacij. 

  



 

1. Pomembna varnostna in okoljska navodila 

To poglavje vsebuje varnostna navodila, ki se vam bodo pomagala zaščititi pred nevarnostjo 

poškodbe ali materialne škode. 

Neupoštevanje teh navodil izniči garancijo na izdelek. 

1.1 Splošna varnost 

• Preberite celotna navodila. 

• Osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja o 

aparatu lahko uporabljajo aparat le pod nadzorom oziroma pod pogojem, da so bili informirani 

in da razumejo navodila glede varne uporabe aparata in potencialnih nevarnosti. 

• Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič ali če ne deluje pravilno, če 

je padel na tla ali se kakor koli drugače poškodoval. Za informacije o pregledu, popravilu ali 

prilagoditvi aparata pokličite službo za stranke proizvajalca. 

• Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, vključno s kozarci za vlaganje, lahko 

povzroči nevarnost telesnih poškodb. 

• Aparata ne poskušajte razstaviti. 

• Nobenega dela aparata ali dodatne opreme ne postavljajte na ali v bližino vročih površin. 

• Aparata ne uporabljajte za vroča živila. 

• Vaša domača omrežna napetost se mora ujemati s podatki, navedenimi na tipski ploščici 

aparata. 

• Aparata ne uporabljajte s kabelskim podaljškom. 

• Napajalnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. 

• Kadar aparat ni v uporabi, preden nameščate ali odstranjujete sestavne dele ter pred čiščenjem 

aparat izključite iz omrežne vtičnice. 

• Med prenašanjem in čiščenjem previdno držite mešalno ročico aparata. 

• Med uporabo aparata se nikoli dotikajte rezil, ker ob nepravilni uporabi obstaja nevarnost 

poškodb. 

• Ne dotikajte se premikajočih se delov aparata. 

• Aparata ne uporabljajte na prostem. 

• Napajalni kabel naj ne visi čez rob mize oziroma pulta. 

• Med delovanjem aparata ne segajte v posodo z rokami ali pripomočki, da zmanjšate nevarnost 

resnih telesnih poškodb ali okvare mešalnika. Za to lahko uporabite strgalo, a le takrat, ko aparat 

ni vklopljen. 

• Rezila so ostra, zato z njimi ravnajte previdno. 

• Mešalnik vedno uporabljajte z zaprtim pokrovom. 

• Ne mešajte vročih tekočin. 

• Aparat ima polariziran vtič (ena nožica je širša od druge). Za manjše tveganje električnega udara 

je ta vtič mogoče vključiti v vtičnico le na en način. Če vtiča ni možno v celoti vključiti v vtičnico, 

ga obrnite. Če ga še vedno ni mogoče vključiti, se obrnite na usposobljenega električarja. Vtiča 

ne spreminjajte na noben način. 

• Po čiščenju aparat in vse sestavne dele osušite, preden ga ponovno priključite na električno 

omrežje in namestite sestavne dele. 

• Aparata, napajalnega kabla in vtiča ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine. 

• Če obdržite embalažo, jo hranite izven dosega otrok. 

• Otroci ne smejo uporabljati aparata. Aparat hranite izven dosega otrok. 



 

SHRANITE TA NAVODILA ZA MOREBITNO KASNEJŠO UPORABO 

 

1.2 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. 

1.3 Skladnost z direktivo RoHS 

Ta aparat je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Aparat ne vsebuje škodljivih in prepovedanih 

snovi, navedenih v direktivi. 

1.4 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. 

  



2. Delovanje 

2.1 Prva uporaba 

 

Pred prvo uporabo obrišite sestavne dele aparata (gl. točko 3.1). 

 

2.2 Delovanje 

 

OPOZORILO: Aparata ne vklapljajte, kadar je prazen. 

 

Maksimalna dovoljena temperatura v notranjosti aparata je 60 °C.  

 

 
Aparat postavite na trdno in 

ravno površino. 

V vrč (4) vstavite sestavine, ki jih 

želite procesirati, ter nanj 

namestite pokrov (2). 

 

Na pokrov (2) postavite merilno 

posodico (1), tako da jeziček na 

njen položite na reže pokrova, 

ter jo obrnite v položaj »Lock«.

 

V vrč najprej vstavite mehka živila in tekočine ter nato trda živila in led.  

 

Aparat bo deloval bolje, če zmešate 3 enote hrane z 2 enotama vode (npr. 60 g trdih 

živil in 40 ml vode). Vodo dodajte pred ostalimi sestavinami. 

 

OPOZORILO: Med delovanjem aparata ne vstavljajte v vrč (4) nikakršnih tujih 
predmetov.  

 

  



 
 

Priključite aparat na električno 

omrežje ter zavrtite gumb za 

vklop/izklop (ON/OFF) (8) v 

položaj ON (I). 

S pritiskom na gumb za nastavitev 

hitrosti (8) procesirajte živila pri 

izbrani hitrosti. Ko končate, gumb 

za vklop/izklop (ON/OFF) (8) 

zavrtite v položaj OFF (0) ter 

aparat izključite iz električnega 

omrežja. 

Povlecite vrč (4) navzgor, ne da bi 

ga zavrteli, da ga odstranite z 

enote motorja (7). Odprite pokrov 

(2) in vzemite hrano iz vrča (4).

Za dodajanje sestavin v vrč med postopkom mešanja (4) lahko uporabite merilno 

posodico (1) ali odprtino merilne posodice. Za odstranitev merilne posodice slednjo 

rahlo obrnite v smer, označeno z »Open«, ter jo nežno izvlecite. 

 

OPOZORILO: Hitrost delovanja aparata povečujte postopoma. Ne nastavite ga 
naenkrat na najvišjo hitrost, saj se lahko v tem primeru motor pregreje. 

 

OPOZORILO: Aparate ne pustite delovati več kakor 2 minuti naenkrat. Med 
posameznimi intervali delovanja ga pustite mirovati vsaj 5 minut, da se ohladi. 

 

2.2.1 Avtomatski programi 

Aparat ponuja možnost uporabe treh avtomatskih programov – program za smoothie (12), program 

za led (13) in program za omake (14) – ter program samočiščenja (14). 

 

 
 

Vstavite sestavine v vrč (4) in 

zaprite pokrov (2). 

Izberite želeni avtomatski 

program. 

Izbrani program se bo vklopil in 

začel delovati pri različnih 

hitrostih. Prenehal bo delovati 

po 26–42 sekundah. Takrat se bo 

prižgala lučka. 

Po končanem postopku zavrtite 

gumb za vklop/izklop (ON/OFF) 

(8) v položaj OFF (0) ter aparat 

izključite iz električnega omrežja.
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2.3 Funkcija »Pulse« 

 

Za mešanje z visoko hitrostjo v kratkih intervalih pritisnite na gumb »Pulse« za intervalno mešanje 

(9), medtem ko je gumb za vklop/izklop (8) v položaju ON (I). Aparat bo nehal delovati, ko boste 

gumb spustili. 

 

2.4 Pripomoček za mešanje 

 

Ta pripomoček lahko uporabite za vstavljanje sestavin, ki so ostale ob straneh vrča (4) in med 

postopkom niso bile zmešane. 

 

OPOZORILO: Preden uporabite pripomoček za mešanje (16), se prepričajte, da je gumb 
za vklop/izklop (8) v položaju OFF (0) in da aparat popolnoma miruje. 

 

Za dodajanje sestavin v vrč med postopkom mešanja (4) lahko uporabite merilno 

posodico (1) ali odprtino merilne posodice. Za odstranitev merilne posodice slednjo 

rahlo obrnite v smer, označeno z »Open«, ter jo nežno izvlecite. 

 

2.5 Zaščita motorja 

 

Če se bo aparat pregrel, se bo vklopila avtomatska zaščita motorja in aparat se bo ustavil. V tem 

primeru upoštevajte naslednja navodila: 

1. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF) (8) zavrtite v položaj OFF (0). 

2. Izklopita aparat iz električnega omrežja. 

3. Pustite, da se aparat hladi 15–20 minut. 

4. Izvlecite in odstranite vrč (4). 

5. Enoto motorja (7) obrnite na glavo in pritisnite gumb »Reset« na spodnji strani. 

 
 

Če gumb »Reset« ne deluje, pustite, da se aparat hladi še nekoliko dlje ter nato 

poskusite znova. 

 

Po uporabi gumba »Reset« lahko aparat ponovno uporabljate. 

 

  



3. Delovanje 

3.1 Čiščenje 

 

 
V vrč (4) vlijte 1–1,5 

skodelice mlačne vode in 

nekaj kapljic detergenta za 

pomivanje posode ter 

pritisnite na gumb za 

program samočiščenja 

(Auto Clean), ki bo deloval 

26 sekund. 

Pred čiščenjem aparat 

izključite iz električnega 

omrežja. 

Počakajte, da se uporabljeni 

pripomočki popolnoma 

ustavijo. 

Povlecite vrč (4) navzgor, da 

ga odstranite z enote 

motorja (7).

 

 
Nato ga sperite pod tekočo vodo. 

 

Vrč (4) ter pokrove/pokrovčke (2) lahko operete v pomivalnem stroju. Priporočljivo je, 

da aparat očistite takoj po uporabi. 

 

OPOZORILO: Enote motorja (7) ne potapljajte v vodo. Lahko jo obrišete z vlažno krpo. 

 

3.2 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. 

• Aparat in pripomočke vedno hranite v originalni embalaži. 



• Aparat shranite na suho in hladno mesto. 

• Aparat vedno hranite izven dosega otrok.  

 

3.3 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. 


