Robot Kuchenny
MaltecChef1800W + Akcesoria
Instrukcja Obsługi

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.
Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

1

Ramię obrotowe

2

Przycisk zwalniający

3

Pokrętło regulacji prędkości

4

Obudowa z silnikiem

5

Podkładki

6

Wrzeciono silnika

7

Pokrywa

8

Osłona miski

9

Trzepaczka

10

Ubijak płaski

11

Hak do ugniatania

12

Miska do mieszania

13

Szpachelka

Ważne środki ostrożności:







Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać
podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:
Przeczytaj całą instrukcje.
Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie wolno wkładać przewodu
ani wtyczki urządzenia do wody lub innej cieczy.
Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich
pobliżu.
Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, zmieniając akcesoria i przed
czyszczeniem.
Unikaj dotykania ruchomych części.
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Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta,
może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.
Nie używać na zewnątrz.
Nie pozwól, aby sznurek zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
Trzymaj ręce i przybory z dala od poruszających się ostrzy lub dysków podczas
przetwarzania żywności, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub
uszkodzenia miksera.
Ostrza są ostre, obchodź się ostrożnie.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie stawiaj ostrzy ani tarcz tnących na
podstawie.
Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że jest bezpiecznie zablokowane.
Nigdy nie podawaj jedzenia ręcznie, zawsze używaj popychacza.
Nie próbuj pokonywać mechanizmu blokady pokrywy.
Zawsze używaj blendera z założoną nasadką.
W przypadku miksowania bez płynu, zdejmij środkową część dwuczęściowej
nasadki.
Wyłącz maszynę przed wymianą osprzętu.
Używaj produktu i montuj akcesoria zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
Wyłącz urządzenie przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które
poruszają się podczas użytkowania.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub inne osoby bez
pomocy lub nadzoru, jeśli ich zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe
uniemożliwiają im bezpieczne korzystanie z niego. Należy pilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego
przewód poza zasięgiem dzieci.
Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania
z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem.
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli zostanie pozostawione bez nadzoru
oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Ustawienie prędkości panelu sterowania
0 ----- Stop
Ustawienie 1-6 ----- Prędkość robocza
Ustawienie 1 ----- Minimalna prędkość - wolno
Ustawienie 6 ----- Maksymalna prędkość - szybko
Ustawienie P ---- Maksymalna prędkość - szybko
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Ustawianie prędkości
Akcesorium
Prędkość Czas

Pojemność MAX

Hak do ugniatania

1-2

30 sek. na p1, 3-5 min. na p2

Ubijak płaski

2-4

5-7 min.

Trzepaczka

5-6

5-7 min.

1000 g mąki i 600 ml
wody
Co najmniej białko z 3 jaj
Nie więcej niż 15 jajek

Pozycje robocze
Ostrzeżenie!
Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy osprzęt / narzędzie jest zamocowane zgodnie z tą
tabelą i znajduje się w pozycji roboczej.
Pozycja

Akcesoria

1.

2.

Ustaw hak do ugniatania, hak do mieszania,
trzepaczkę, zgodnie ze swoim życzeniem.

Ryzyko zranienia przez obracające się narzędzia!
Podczas pracy urządzenia trzymać palce z dala od naczynia miksującego.
Nie zmieniaj narzędzi, dopóki urządzenie nie jest zatrzymane i nie zostało odłączone
od zasilania. Po wyłączeniu napęd pracuje dalej przez chwilę.

Jak korzystać z haka do ugniatania, ubijaka płaskiego, trzepaczki
1.

Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, np. blat
kuchenny i upewnij się, że stoi stabilnie.

2.

Obróć przycisk zwalniania ramienia (2) w prawo.
jednocześnie podnieść ramię wychylne (1) ręką,
tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu z
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kliknięciem ramię wychylne odchyla się do góry.

3.

Nałożyć pokrywę miski (8) na ramię obrotowe (1) i
obrócić ją lekko w prawo, tak aby bezpiecznie
zatrzasnęła się na swoim miejscu.

4.

1. Włożyć żywność do naczynia miksującego (12).
2. Zamocować miskę miksującą we wnęce w
obudowie silnika (4).
3. Obróć naczynie miksujące lekko w prawo, aby
zablokowało się na swoim miejscu.

5.

1. Umieść osłonę przeciwbryzgową na ramieniu
obrotowym, jak pokazano na rysunku i upewnij się,
że jest dobrze zamocowana.
2. Zamontuj wymagane akcesoria (10 z 9, 8 lub 11)
na wrzecionie silnika (6) na spodniej stronie
ramienia obrotowego (1).
3. A. Hak do ugniatania (11) jest używany do
ciężkiego ciasta, mięsa mielonego lub innych
wymagających prac związanych z ugniataniem.
B. Płaski ubijak (10) służy do mieszania lżejszych
rodzajów ciasta.
C. Trzepaczka (9) służy do ubijania śmietany,
białek jaj itp.
4. Obróć akcesorium tak, aby kołki na wrzecionie
były wyrównane z wgłębieniami w górnej krawędzi
akcesoriów. Dociśnij osprzęt do ramienia
obrotowego i jednocześnie obracaj w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż kołki
zatrzasną się, a osprzęt zablokuje się bezpiecznie
na miejscu. Akcesorium nie może być luźne ani nie
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powinno być możliwości jego wyciągnięcia.
1. Opuść ramię obrotowe, tak aby zatrzasnęło się
na swoim miejscu z charakterystycznym
kliknięciem. Pokrywka (8) musi ściśle przylegać do
naczynia miksującego (12), w przeciwnym razie
jest nieprawidłowo zamocowana. Urządzenie jest
teraz gotowe do użycia.
2. Podłącz przewód zasilający do głównego
gniazda zasilania i włącz go. Przekręć pokrętło
regulacji prędkości na prędkość 1 (lub dowolne
ustawienie prędkości) kontrolka na panelu
sterowania zaświeci się.
3. Wybierz prędkość, której chcesz używać.
Przycisk prędkości 1 to najwolniejsza prędkość, a
przycisk prędkości 6 to najwyższa prędkość.
Zalecane prędkości, czas i pojemność są
pokazane w powyższej tabeli.
4. Jeśli musisz zeskrobać wnętrze naczynia
miksującego, poczekaj, aż akcesorium całkowicie
się zatrzyma. Używaj szpatułki, nigdy palców.
1. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk OFF po
zakończeniu miksowania. Wyłącz urządzenie za
pomocą wyłącznika i wyjmij wtyczkę z gniazdka
przed wymianą akcesoriów, rozebraniem
urządzenia lub gdy nie jest używane.
2. Obróć przycisk zwalniania ramienia obrotowego
(2) w prawo. jednocześnie podnieść ramię
wychylne ręką, tak aby zatrzasnęło się na swoim
miejscu z kliknięciem. Ramię wychylne (1) odchyla
się do góry.

6.

7.

8.
8.1

8.2

1. Odłącz akcesorium, obracając je w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Wyjmij miskę miksującą z przygotowaną
potrawą w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

UWAGA!
Temperatura wody, która będzie dodawana do ciasta, musi być na poziomie 40 +/- 5 ℃
podczas przygotowywania ciasta w mikserze.

CZYSZCZENIE


Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
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Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i przed czyszczeniem pozwól urządzeniu
ostygnąć.
Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie
dostaje się do środka urządzenia.
Wyczyść część silnika, przecierając ją wilgotną szmatką. Jeśli urządzenie jest
mocno zabrudzone, można dodać trochę detergentu.
Do czyszczenia urządzenia nie używaj druciaków, wełny stalowej ani żadnych
innych silnych rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących, ponieważ
mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
Rozebrać urządzenie i oddzielnie wyczyścić wszystkie akcesoria. wszystkie
akcesoria oddzielnie można czyścić ciepłą wodą z mydłem.
Uważaj, aby nie dotknąć ostrzy ani ostrych części podczas użytkowania i
czyszczenia.
WAŻNE! Po wyczyszczeniu pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed
ponownym użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.
Po czyszczeniu zalecamy nasmarowanie sit do mięsa olejem roślinnym i
przechowywanie ich w papierze odpornym na tłuszcz, aby zminimalizować ryzyko
rdzy i odbarwień.
Po umyciu i wysuszeniu natychmiast umieścić nasadkę w rękawie ochronnym do
przechowywania.

Pojemność miski MAX

1000g mąki i 600ml wody
Bicie białka jaja
15 białek w MISCE z Trzepaczką na prędkości 6.
Bicie śmietanki
600g śmietanki z Płaskim Ubijakiem w misce na prędkości 4.
Wyrabianie ciasta
1000g mąki
200g posiekanych migdałów
15g soli
28g masła
28g cukru
około 500g wody (temperatura 40 +/- 5 ℃.)
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Deklaracja CE
Malis B. Machoński sp. k. Deklaruje że urządzenie MalTec Robot Kuchenny
MaltecChef1800W + Akcesoria spełnia wszelkie wymogi dotyczące dyrektywy LVD
2014/35/EU oraz spełnia następujące standardy:
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

Importer:
Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl
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Kitchen Robot
MaltecChef1800W + Accessories
User manual

Read all instructions before use this product.

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Swivel arm
Speed control knob
Foot pad
Lid
Whisk
Kneading hook
Spatula

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Release button
Motor house
Motor spindle
Bowl cover
Flat beater
Mixing bowl

Important safety precaution:
When using electrical appliance, basic precautions should always be followed including
the following:
 Read all instructions.
 To protect against risk of electrical shock do not put the appliance unit cord or plug in
water or other liquid.
 Close supervision is necessary when a appliance is used by or near children.
 Unplug the appliance when not in use, changing accessory and before cleaning.
 Avoid contacting moving parts.
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent
or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire,
electrical shock or injury.
 Do not use outdoors.
 Do let cord to hang over edge of table or counter.
 Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to
reduce risk of severe injury to person or damage to the food mixer.
 Blades are sharp, handle carefully.
 To reduce the risk of injury, never place cutting blades or discs on base.
 Be certain is securely locked in place before operating the appliance.
 Never feed food by hand, always use food pusher.
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Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
Always operate blender with cap is placed.
When blending not liquid, remove center piece of two-piece cap.
Turn off the machine before replace attachment.
Use the product and assembly the accessory as mentioned on user manual only.
Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which
move in use.
This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance
or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using
it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
For Europe countries:
This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of
reach of children.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
Save these instructions

Control panel speed setting
0 -----Stop
Setting 1-6-----Operating speed
Setting 1-----Minimum speed—slow
Setting 6-----Maximum speed—fast
Setting P---- Maximum speed—fast

Setting Speed
Speed
setting

Time

Capacity

Kneading Hook

1，2

30S at speed1;
3-5min speed2

1000 g flour and
600 ml water

Flat beater

2-4

5-7min

Accessories

Picture
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Whisk

5-6

5-7min

At least egg white of 3
eggs
No more than 15 eggs

Operating positions
Warning!
Operate the appliance only when the accessory/tool is attached according to this table and
is in the operating position.
Item

Position

Accessory

Set up Kneading Hook, Mixing Hook, Whisk,
according to your desire。

Risk of injury from the rotating tools!
While the appliance is operating, keep fingers clear of the mixing bowl.
Do not change tools until the appliance is at a standstill and have been unplugged. When
switch off, the drive continues running briefly.
How to use Kneading Hook, Flat beater, Whisk
1.
1. Place the appliance on a flat surface, e.g. a
kitchen counter, and make sure it is standing firmly.

2.

Turn the arm release button (2) clockwise. at the
same time lift the swivel arm(1) with hand so that it
locks into place with a click，The swivel arm tilts
up.
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3.

Fit the bowl cover (8) onto the swivel arm (1) and
turn it slightly clockwise, so that it locks into
position securely.

4.

1. Place the food in the mixing bowl (12).
2. Fit the mixing bowl in the recess on the motor
house (4).
3. Turn the mixing bowl slightly clockwise, so it
locks into position.

5.

1. Put the splashguard to swivel arm, as shown
picture and ensure it fix well.
2. Fit the required accessory (10 with 9, 8or 11)
onto the motor spindle (6) on the underside of the
swivel arm (1).
3. A. The kneading hook (11) is used for heavy
dough, minced meat or other demanding kneading
jobs.
B. The flat beater (10) is used to mix lighter
types of dough.
C. The whisk (9) is used for whisking cream,
egg whites, etc.
4. Turn the accessory, so the pins on the spindle
are aligned with the depressions on the accessory
top edge. Press the accessory against the swivel
arm and turn it anti-clockwise at the same time until
the pins engage and the accessory locks into
position securely. The accessory must not be loose
nor should you be able to pull it free.
1. Lower the swivel arm so that it locks into place
with a click. The lid (8) must fit tightly with the
mixing bowl (12), otherwise it is fitted incorrectly.
The appliance is now ready for use.
2. Plug the power cord into main power outlet and
switches it ON. Turn Speed control knob to speed1
(or any speed setting) indicator light on the control
panel will now be illuminated.
3. Select the speed you want using. Speed button
1 is the slowest and speed button 6 is the fastest

6.
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speed.
Recommended speeds, time and capacity are
shown in the table above.
4. If you need to scrape inside the mixing bowl,
wait until the accessory has stopped completely.
Use the spatula, never your fingers.

7.

1. Switch off the appliance by pressing the OFF
button when you have finished mixing. Switch off
the appliance at the switch and unplug it before
you change the accessories, or before you take the
appliance apart or when not in use.
2. Turn the swivel arm release button (2)
clockwise. at the same time lift the swivel arm with
hand so that it locks into place with a click，The
swivel arm(1) tilts up.

8.
8.1

1. Detach the accessory by turning it clockwise.
2. Remove mixing bowl with prepared food anticlockwise.

8.2

IMPORTANT!
The temperature of water which will be added into dough at 40+/-5 ℃degree
when preparing for dough is on progress.
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:
• Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before
cleaning it.
• Do not immerse the motor section of the appliance in water and make sure no water
enters the appliance.
• Clean the motor section by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be added if
the appliance is heavily soiled.
• Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning
agents to clean the appliance, as they may damage the outside surfaces of the appliance.
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• Take the appliance apart and clean all of the accessories separately. all of the
accessories separately can be cleaned in warm soapy water.
• Be careful not to touch the blades or sharp parts during use and cleaning.
• IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning before using again. Do not use the
appliance if damp.
• We recommend you lubricate the meat screens with vegetable oil after cleaning, and
store them in grease-proof paper to minimise the risk of rust and discolouration.
• After washing and drying, immediately place attachment into the protective sleeve for
storage.
Capability of bowl
1000g flour and 600ml water

Beating of egg-white
15 egg-white in the BOWL with the WHISK at speed 6.
Beating of cream
600g cream with the FLAT BEATER in the BOWL at speed 4.
Kneading of dough
1000g flour
200g chopped almonds
15g salt
28g butter
28g sugar
app.500g water(Temperature 40+/-5℃.)

CE Declaration
Malis B. Machoński sp. K. Declares that the MalTec MaltecChef1800W + Accessories
Food Processor device meets all the requirements of the LVD 2014/35 / EU directive and
meets the following standards:
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

Importer:
Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl
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Küchenmaschine
MaltecChef1800W + Zubehör
Bedienungsanleitung

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1

Maschinenarm

2

Entriegelungsknopf

3

Geschwindigkeitsregler

4

Gehäuse mit dem Motor

5

Füße

6

Rührwelle

7

Deckel

8

Spritzschutz

9

Schneebesen

10

Flachrührer

11

Knethaken

12

Rührschüssel

13

Teigschaber

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen:







Befolgen Sie immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein
elektrisches Gerät verwenden, einschließlich der folgenden:
Lesen Sie die gesamte Anleitung
Um sich vor der Gefahr eines Stromschlags zu schützen, legen Sie das Kabel oder
den Netzstecker des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine
strenge Überwachung erforderlich.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn Sie das
Zubehör wechseln und vor der Reinigung.
Vermeiden Sie es, bewegliche Teile zu berühren.
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Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine
Gefährdung zu vermeiden.
Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft
wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
Nicht im Freien verwenden.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängen.
Halten Sie Hände und Utensilien von den sich bewegenden Klingen oder Scheiben
fern, wenn Sie Lebensmittel verarbeiten, um das Risiko schwerer Verletzungen
oder Schäden am Mixer zu verringern.
Die Klingen sind scharf, behandeln Sie sie mit Vorsicht.
Um die Verletzungsgefahr zu verringern, legen Sie niemals der Klingen oder
Trennscheiben auf die Basis.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Start sicher verriegelt ist.
Geben Sie niemals Lebensmittel von Hand, sondern verwenden Sie immer einen
Schieber.
Versuchen Sie nicht, den Deckelvierregelungsmechanismus zu überwinden.
Verwenden Sie die Küchenmaschine immer mit aufgesetztem Deckel.
Wenn Sie ohne Flüssigkeit mixen, entfernen Sie die Mitte des zweiteiligen Deckels.
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
Verwenden Sie das Produkt und befestigen Sie das Zubehör wie in der
Betriebsanleitung beschrieben.
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich Teilen
nähern, die sich während des Betriebs bewegen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder oder andere Personen ohne
Aufsicht oder Unterstützung benutzt zu werden, wenn deren physische,
sensorische oder geistige Fähigkeiten einen sicheren Gebrauch nicht zulassen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät
und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
sollten nicht mit dem Gerät spielen.
Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
gelassen wird und bevor Sie es montieren, demontieren oder reinigen.

Geschwindigkeitseinstellung am Bedienfeld
0 ----- Stop
Einstellung 1-6 ----- Betriebsgeschwindigkeit
Einstellung 1 ----- Minimale Geschwindigkeit - schnell
Einstellung 6 ----- Maximale Geschwindigkeit - schnell
Einstellung P ---- Maximale Geschwindigkeit - schnell
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Geschwindigkeitseinstellung
Zubehörteil

Geschwindigkeit Zeit

Maximale Kapazität

Knethaken

1-2

30 Sekunden auf
1000 g Mehl, 600 ml
Geschwindigkeit 1, 3- Wasser
5 Minuten auf
Geschwindigkeit 2

Flachrührer

2-4

5-7 Minuten

Schneebesen

5-6

5-7 Minuten

Mindestens 3 Eiweiß,
nicht mehr als 15 Eiweiß

Arbeitspositionen
Warnung!
Benutzen Sie die Maschine nur, wenn das Anbaugerät / Werkzeug gemäß dieser Tabelle
befestigt ist und sich in der Arbeitsposition befindet.
Position

Zubehörteil

1.

Stellen Sie den Knethaken, den Flachrührer und den
Schneebesen wie gewünscht ein.

2.



Verletzungsgefahr durch rotierende Zubehörteile!



Halten Sie Ihre Finger vom Mischbehälter fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Wechseln Sie die Zubehörteil erst, wenn das Gerät stillsteht und von der
Stromversorgung getrennt ist. Der Antrieb läuft nach dem Ausschalten noch
eine Weile weiter.
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So verwenden Sie Knethaken, Flachrührer, Schneebesen
1.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, z. B.
eine Küchenarbeitsplatte, und vergewissern Sie sich,
dass es stabil ist.

2.

Drehen Sie den Entriegelungsknopf(2) nach rechts.
Heben Sie gleichzeitig den Maschinenarm (1) mit der
Hand an, so dass er mit einem Klick einrastet - der
Maschinenarm schwenkt nach oben.

3.

Setzen Sie den Spritzschutz (8) auf den
Maschinenarm (1) und drehen Sie ihn leicht nach
rechts, so dass er sicher einrastet.

4.
1. Geben Sie Lebensmittel in die Rührschüssel (12).
2. Befestigen Sie die Rührschüssel in der
Aussparung im Motorgehäuse (4).
3. Drehen Sie die Rührschüssel leicht im
Uhrzeigersinn, damit er einrastet.

5.

Setzen Sie den Spritzschutz wie abgebildet auf den
Maschinenarm und stellen Sie sicher, dass er sicher
befestigt ist.
Montieren Sie das gewünschte Zubehör (10 von 9, 8
oder 11) auf der Motorspindel (6) an der Unterseite
des Maschinenarms (1).
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6.

3. A. Der Knethaken (11) wird für feste Teige,
Hackfleisch oder andere erforderliche Knetarbeiten
eingesetzt.
B. Der Flachrührer (10) wird zum Mischen von
leichteren Teigarten verwendet.
C. Der Schneebesen (9) dient zum Schlagen von
Sahne, Eiweiß usw.
4. Drehen Sie das Zubehör so, dass die Stifte an der
Spindel mit den Einkerbungen an der Oberkante des
Zubehörs ausgerichtet sind. Drücken Sie das
Zubehör gegen den Maschinenarm und drehen Sie
es dabei gegen den Uhrzeigersinn, bis die Stifte
einrasten und das Zubehör sicher einrastet. Das
Zubehör darf nicht lose sein oder herausgezogen
werden können.
1. Senken Sie den Maschinenarm so ab, dass er mit
einem deutlichen Klicken einrastet. Der Spritzschutz
(8) muss fest auf der Rührschüssel (12) sitzen, sonst
ist er nicht sicher befestigt. Das Gerät ist jetzt
einsatzbereit.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose
und schalten Sie es ein. Drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler auf die Geschwindigkeit 1
(oder eine beliebige Geschwindigkeitseinstellung),
die Bedienfeldleuchte leuchtet auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus.
Geschwindigkeitstaste 1 ist die langsamste
Geschwindigkeit und Geschwindigkeitstaste 6 ist die
höchste Geschwindigkeit.
Die empfohlenen Geschwindigkeiten, Zeiten und
Kapazitäten sind in der obigen Tabelle aufgeführt.
4. Wenn Sie das Innere der Rührschüssel abkratzen
müssen, warten Sie, bis das Zubehör vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Verwenden Sie einen
Spatel, niemals Ihre Finger.
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7.
1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der OFFTaste aus, wenn Sie den Mixvorgang beendet haben.
Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie Zubehörteile wechseln, das Gerät zerlegen
oder wenn es nicht benutzt wird.
Drehen Sie den Maschinenarm-Entriegelungsknopf
(2) im Uhrzeigersinn. Heben Sie gleichzeitig den
Maschinenarm von Hand an, so dass er mit einem
Klick einrastet. Der Maschinenarm (1) schwenkt nach
oben.
8.
8.1

8.2
1. Trennen Sie das Zubehör durch Drehen im
Uhrzeigersinn.
2. Entnehmen Sie die Schüssel mit den zubereiteten
Speisen entgegen dem Uhrzeigersinn.

WICHTIG!
Die Temperatur des Wassers, das dem Teig zugegeben wird, muss während der
Zubereitung des Teigs in der Küchenmaschine, bei 40 +/- 5 ℃ liegen.

REINIGUNG









Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts die folgenden Punkte:
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es reinigen.
Tauchen Sie den Motorteil des Geräts nicht in Wasser und achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.
Reinigen Sie das Motorteil, indem Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen.
Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, können Sie etwas Spülmittel hinzufügen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Drahtbürsten, Stahlwolle oder
andere starke Lösungs- oder Scheuermittel, da diese die Außenflächen des Geräts
beschädigen können.
Demontieren Sie das Gerät und reinigen Sie alle Zubehörteile separat. alle
Zubehörteile separat mit warmer Seifenlauge gereinigt werden.
Achten Sie darauf, dass Sie die Klingen und scharfen Teile während des
Gebrauchs und der Reinigung nicht berühren.
VORSICHT: Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor
Sie es wieder verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
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Nach der Reinigung empfehlen wir, die Fleischsiebe mit Pflanzenöl zu schmieren
und in fettbeständigem Papier aufzubewahren, um die Gefahr von Rost und
Verfärbungen zu minimieren.
Legen Sie den Aufsatz nach dem Waschen und Trocknen sofort zur Aufbewahrung
in eine Schutzhülle.

MAX Schüsselkapazität
1000g Mehl und 600ml Wasser
Eischnee
15 Eiweiß in der Schüssel mit dem Schneebesen auf Stufe 6.
Schlagsahne
600 g Sahne mit dem Flachrührer in der Schüssel auf Stufe 4.
Teig kneten
1000g Mehl
200g gehackte Mandeln
15g Salz
28g Butter
28g Zucker
ca. 500g Wasser (Temperatur 40 +/- 5℃)

EU-Konformitätserklärung
Malis B. Machoński sp. k. erklärt, dass das Gerät Maltec Küchenmaschine
MaltecChef1800W + Zubehör erfüllt alle Anforderungen der LVD 2014/35/EU und
entspricht den folgenden Normen:
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

Importeur:
Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl
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