
Navodila za uporabo

Handy Food Processor
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Ročaj z nastavkom 
za rezilo naj bo obešen 
s sprednjim delom
navzven 
(brez rezil)

Obešala za mešalnik 
in metlico

Nosilec, okrog 
katerega  navijemo
priključni kabel.

Polica za sekljalnik, 
tlačilec in sokovnik.

Posoda z drobilcem

Shranjevanje priključkov

Ročaj

Pokrov stojala 
za shranjevanje 
nastavkov 

Os

Natikalo

Stikala

Električni 
vtič

Pokrov dvignemo
tako, da primemo 
za sprednja utora.

Stojalo

Nosilec rezila

Priključni
kabel

Sestavni deli

Spoštovani,

Merilna posodaKrtača

Čistilec SokovnikSekljalnik
Rezila
Tlačilec

Nosilec
rezil

Mešalnik Metlica za stepanje

Posoda z 
drobilcem

Ročaj

hvala, ker ste kupili izdelek KAI blendia. Prosimo vas, da pazljivo preberete navodila za uporabo in 
še posebej navodila o varni uporabi izdelka, ki jih najdete na strani 7. Navodila imejte varno 
shranjena, saj boste pri upravljanju z napravo potrebovali nadaljne napotke. 
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1. Izbrani nastavek 
namestite na ročaj.

2. Kabel priključite v 
električno vtičnico.

3. Položite roko na udrtino
pod priključnim kablom.
Palec naj se dotika
zgornjega stikala, srednji
prst pa spodnjega stikala.  

4. Blendio vstavite v posodo
s sestavinami. 

5. Postavite Blendio v 
navpičen položaj in
pritisnite stikalo.  

6. Nastavek se zažene, 
ko pritisnete na stikalo
in preneha delovati, ko 
ga spustite. 

Stikala:
• Zgornje stikalo:   

počasi (5.000 obr/min)
• Spodnje stikalo:   

hitro (12.000 obr/min)

  Za varnostna navodila o uporabi 
primerne posode, prosimo, 
preberite navodila na strani 7.

• Nastavek postavite v sestavine, preden vključite stikalo.
• 
• Naprave ne pustite neprekinjeno delovati več kot 5 minut. Z uporabo nadaljujte, 

ko se delovna temperatura naprave zniža.
 • Ne zlivajte sestavin ali tekočin po aparatu, ker ga lahko poškodujete.

• Prepričajte se, če ste izbrali ustrezen nastavek.

• Za mešalnik, sokovnik ali sekljalnik, sestavine narežite na kocke, velikosti stranice približno 2 cm.  
• Za mešalnik: sadje in listnato zelenjavo narežite na kose, velikosti pribl. 3 cm.  Mehko zelenjavo, 

ki se hitro skuha, kot npr. krompir ali bučo, narežite na 2-3 cm kocke. Tršo zelenjavo, ki se kuha dlje 
(npr. korenje), narežite na pribl. 5mm rezine. Pazite, da koščki ne bodo premajhni in da jih bodo rezila 
v mešalniku lahko pretlačila.

Osnovna uporaba

Priprava sestavin

Postopek dela s sekljalnikom, tlačilcem in sokovnikom

Primerne posode

• Na nosilec rezil namestite ustrezen nastavek in ga postavite v posodo 
s sestavinami, preden vključite napravo.

-

• V  posodi s sestavinami Blendio nežno dvigujte in spuščajte. Ko so sestavine 
zdrobljene, jih s poljubnimi premiki po posodi še premešajte. Rezilo naj bo vedno 
pod površino sestavin. 

• 

Posoda naj ima notranji premer najmanj 6,5 cm, da se bo 
nosilec rezil vanjo prilegel, visoka pa naj bo najmanj 8 cm, 
kar bo preprečilo prelivanje sestavin čez rob. 

5 min

1.

2.

3.

Nastavek naj sprva deluje s počasi. Hitrost delovanja povečujte postopoma.

Preostanek sestavin iz posode odstranite s čistilcem.
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Namestitev 
Primite ročaj z levo roko in ga 
vstavite v povezovalni element. 
Obračajte povezovalni element 
v nasprotni smeri urinega 
kazalca, dokler se ne zaskoči.
Odstranitev

 
Z levo roko primite ročaj in 
zavrtite nastavek v smeri 
urinega kazalca.

 Napačna namestitev lahko 
povzroči telesne poškodbe 
ali poškoduje posode. 
Nastavek skrbno zavrtite, 
dokler se s klikom ne 
pritrdi na mesto.

Nameščanje in odstranjevanje 
nosilca, mešalnika in metlice

Namestite nastavek na nosilec 
rezil tako, da utor na rezilu sede 
na predvideno mesto vrtljive osi. 
Pritisnite nastavek, da se zaskoči.

Nosilec rezil
Nameščanje zamenljivih rezil

 Nastavek vedno 
primite za držalo, 
ne dotikajte se rezila.

Nameščanje in odstranjevanje nastavkov

Žičnato stepaloVrtljivo držalo

Metlica za stepanje

Rezilo

ReziloNosilec rezil

Pokrov rezila

Mešalnik

-

Čistilec

Nekatere sestavine za pripravo 
solatnih prelivov ali majoneze, 
kot sta npr. voda in olje,  ki se 
ponavadi težje vežejo med seboj, 
moramo premešati v gladko zmes.  
Nova emulzi�kacijska tehnologija 
blendie omogoča, da  bo omaka 
gladka in čvrsta.

Deset minut po me-
šanju s konkuren-
čnim mešalnikom.
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Zataknite spodnji del ščetke 
ali čistilca pod nastavek in 
ga podržite s prstom. Nato 
ga narahlo privzdignite.

 Ko odstranjujete nastavek, 
ga zadržite s prstom, da 
ne bi odpadel.

Odstranjevanje rezil

Za stepanje jajčnih beljakov 
ali sladke smetane.
Jajčni beljak se bo hitreje 
spenil, če boste med 
vrtenjem metlice blendio 
rahlo dvigovali in spuščali.

Posoda:     
Uporabite dovolj globoko posodo.

Dovoljena količina:    
3/10 posode

Drobilec
Za drobljenje 
suhih živil, kot 
so posušen kruh, 
oreščki ali začimbe.

Priprava majoneze ali 
solatnega preliva z lastnim 
izborom sestavin.

Posoda: 
-Uporabite visoko posodo 

z ravnim dnom, s premerom 
6,5 - 9 cm.

Minimalna količina sestavin 
mora pokriti pokrov 
rezila.

Deset minut po 
mešanju z blendio. 

Priprava majoneze:
Izberite velikost posode, glede na število 
uporabljenih jajc. 

Količina Posoda  (premer)
pribl. 260 ml (1 jajce)  pribl. 7 cm
pribl. 520 ml (2 jajci)  pribl. 9 cm

Zaradi vdora zraka v sestavine se lahko se zgodi, 
da majoneza ne bo pripravljena. 
To se lahko zgodi v naslednjih primerih:
• Kadar mešalnik med vrtenjem ni dovolj 

globoko potopljen v sestavine.
• Če ste uporabili funkcijo za hitro vrtenje.
• Če ste pokrov rezila postavili v sestavine, 

med delovanjem mešalca.

Minimalna količina:
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Posoda:  
Uporabite skledo s 
širokim dnom.
Dovoljene količine:
4/10 posode

    

Meso z več maščobe 
ali hrustanca zlahka 
sesekljamo v sekljalniku. 
Zaradi varnosti, se 
delovanje naprave 
lahko prekine, kar ne 
pomeni okvare.

V manj kot minuti bo 
naprava znova delovala.

 Preden se dotaknete 
sekljalnika, se 
prepričajte, da ste 
ga izključili iz 
električnega 
omrežja.

Za mešanje kuhane 
zelenjave ali sadja, za 
pripravo juh, sokov ali 
omak.

Posoda:  
Pretlačite sestavine v 
posodi, v kateri se kuhajo.
Dovoljene količine:
7/10 posode    

Odstranite sestavine, ki 
so ostale v tlačilcu.

 Pred tem izklopite 
kabel iz električne 
vtičnice.

Za mletje zelenjave ali sadja, za 
pripravo sokov in smutijev.

Posoda:      
Stekleni kozarec: 
uporabite kozarec, debeline 
najmanj 2 mm (kozarec iz tankega 
stekla lahko poči).
Dovoljene količine:
4/10 posode
Priprava sorbeta s kockami ledu:
1. 

 
V kozarec dodajte 4 kocke ledu, 
velikosti 3-4 cm. (Če imate večje 
kocke, jih razbijte na več 
manjših.)     

2. 
 
Dodajte sadje v kozarec.

3. 
 
Sokovnik narahlo postavite 
na sadje in nato pritisnite 
stikalo.

4. 

 

Med trenjem ledu premikajte 
drobilec po kozarcu vsakih 
nekaj sekund, vmes izmenično 
vklapljajte in izklapljajte stikalo.
Pomembno je, da led drobite 
postopoma.

  
Preden izvlečete drobilec iz 
kozarca,ustavite delovanje 
naprave. S tem boste 
preprečili, da bi sestavine 
pljuskale iz kozarca.  
Ne uporabljajte večjih kosov 
ledu. Zaradi preobremenjenosti 
se lahko poškoduje motor.

Za tlačenje ali sekljanje 
mesa oz.rib za pripravo 
hamburgerjev ali 
sesekljane ribe.

Mešalnik Tlačilec Sokovnik

Uporaba zamenljivih rezil
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Upravljanje s shranjevalnikom za �no mletje
Naprava lahko neprekinjeno deluje največ 
30 sekund. Nato počakajte nadaljnih 30 
sekund, da se ohladi in nadaljujte.

Shranjevalnik
za �no mletje

Priprava hrane z drobilcem 
1. Namestite rezilo v drobilec, nato vanj dodajte sestavine.
2. Shranjevalnik je namenjen �no mletim sestavinam. Ne 

uporabljajte ga pri grobem mletju.
3. Shranjevalnika za �no mletje ne uporabljajte za mletje 

kavnih zrnc.
4.

 
Zaprite pokrov in pritrdite nosilec rezil. (glej stran 4).

5.
 
Med delovanjem drobilec narahlo potisnite proti dnu. 
Občasno ustavite delovanje naprave, z obema rokama 
dobro pretresite drobilec in celoten mešalnik, da bo učinek 
mletja boljši. Zmlete sestavine odstranite iz  naprave s 
pomočjo čistilca.

6.
 

7.

 

Večje kose sestavin najprej grobo 
zdrobite, nato namestite shranjevalnik
za �no mletje. 

sestavina količina približni čas
čebula  80 g  15 sek
indijski oreščki, arašidi  40 g  40-50 sek
posušen kruh  30 g  60-90 sek
parmezan sir
(narezan na 2 cm kocke)

 40 g  60 sek

kavna zrna  40 g  20 sek
sezam  30 g  10 sek (�no)

 30 sek (pasta)*
poper v zrnu  10 g  10 sek (grobo)

 30 sek (�no)
posušen paradižnik  30 g  15 sek

• Preden odstranite ročaj 
drobilca s pokrova se 
prepričajte, če rezila 
mirujejo.

• Bodite pozorni na indikator 
količine sestavin. Varnostni 
mehanizem bo napravo 
ustavil, če bo sestavin 
preveč. Prevelika količina 
sestavin lahko povzroči 
okvaro motorja.

Drobilec

Oznaka za količino
sestavin

Pokrov

Ročaj

Pri uporabi drobilca sta pomembni količina in oblika sestavin, 
ki jih dodajate. Upoštevajte navodila za količine sestavin.

-

30 sek.

 * Za izdelavo sezamove paste,  popecite sezam v ponvi  
in ga še vročega zdrobite.

Pri �nem mletju pazite, da ne bo 
količina sestavin presegla rdeče 
obarvane oznake v posodi. Namestite 
shranjevalnik za �no mletje in zaprite 
pokrov, preden pričnete z mletjem.



Varnostna navodila so namenjena pravilni in varni uporabi naprave ter preprečevanju telesnih poškodb 
vas samih, kot tudi drugih uporabnikov. Pred uporabo natančno preberite navodila. Shranite jih na varno 
mesto, kjer bodo vedno pri roki.
• Preden priključite napravo v električno omrežje, 

se prepričajte, če napetost, navedena na napravi, 
ustreza napetosti v vašem lokalnem omrežju. 

• Za varnost naprav razreda II je predvidena 
dvojno ojačana izolacija in je označena z naslednjim 
simbolom  .

• Z napravo naj ne upravljajo osebe ( vključno z 
otroki) z omejenimi �zičnimi ali psihičnimi 
sposobnostmi in osebe brez potrebnih izkušenj 
ali znanja, razen pod pogojem, da njihovo 
upravljanje z napravo nadzoruje zanje 
odgovorna oseba. Če z napravo upravljajo 
otroci, jih imejte pod nadzorom in s tem 
zagotovite, da naprave ne bodo uporabljali za 
igro. Priključnega kabla ne prijemajte z mokrimi 
rokami, ker bi lahko povzročili električni udar.

• Naprave ne uporabljajte in je ne shranjujte v 
prostorih z visoko temperaturo ali vlago.

• Če se priključni kabel poškoduje, ga mora 
zamenjati proizvajalec, pooblaščeni serviser, 
oziroma strokovnjak. S tem boste preprečili 
morebitno nevarnost. 

• Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan 
priključni kabel ali vtič. 

• OPOZORILO: Nevarnost telesne poškodbe. 
Vsa rezila so izjemno ostra. Bodite previdni 
pri upravljanju z rezili, pri praznjenju posode 
ter med čiščenjem in shranjevanjem.

• Mešalnik naj bo vedno izklopljen, kadar ga ne 
uporabljate, prav tako med sestavljanjem, 
razstavljanjem in čiščenjem.

• Napravo shranjujte zunaj dosega otrok.
• Napravo ugasnite in izklopite iz električnega 

omrežja kadar menjate dodatke ali se približate 
delom naprave, ki se premikajo.

• Naprave nikoli ne popravljajte sami.
• Motorja naprave ne pogrezajte v vodo ali 

katerokoli tekočino, niti ga ne spirajte pod pipo. 
Za čiščenje motorja uporabite vlažno krpo.

• Naprava je namenjena izključno za rabo v 
gospodinjstvu. Nikoli je ne uporabljajte drugače, 
kot na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. 
S tem se boste izognili neprijetnim zapletom.

• Ne prekoračite priporočenih količin in časa 
delovanja, opisanega v navodilih za uporabo.

• Uporabljajte samo tiste priključke, ki jih priporoča 
proizvajalec oz. te, ki so navedeni v navodilih.

• Pred uporabo posameznih priključkov se 
prepričajte, da so pravilno in varno priključeni.

• Naprave nikoli ne premikajte ali vlecite s priključ-
nim kablom. Priključnega kabla ne vlecite preko 
ostrih robov. Kabla ne stiskajte in ne upogibajte.

• Naprave ali priključnega kabla ne postavljajte na 
vroče površine ali v bližino odprtega ognja.

• Naprave ne polivajte z vodo in v njej ne puščajte 
ostankov hrane.

• Pazite, da ročaj ali priključek naprave po nesreči 
ne pade (npr. v vročo vodo).

-

• Ko izklapljate napravo iz električnega omrežja ne 
vlecite kabla, ampak potegnite vtič.

• Poskrbite, da bo med napravo, priključnim kablom, 
vročimi površinami in odprtim ognjem, dovolj 
velika razdalja.

• 
-Poskrbite, da bo delovno okolje dovolj osvetljeno.

• Napajalnik mora biti zaščiten z ozemljeno 
varovalko 30 mA.

• Pred zamenjavo rezil vedno izključite napravo 
in odstranite nosilec rezil.

Opozorila pri uporabi merilne posode
• Merilna posoda je namenjena samo mehkim 

sestavinam, sicer se lahko opraska.
• Posodo uporabljajte na ravni in stabilni površini. 
• Posoda ni hermetično zaprta. Ne nagibajte je, 

če ni popolnoma prazna.
• Merilna posoda ni primerna za uporabo v 

mikrovalovni pečici.
• Posode ne izpostavljajte visokim temperaturam, 

ker se lahko poškoduje.
• V posodo ne dodajajte preveč sestavin, da ne bi 

prekipele ali pljuskale čez rob.
• Posodo dvigujte le s pomočjo ročaja posode 

ali ročaja naprave.

Varnostna navodila
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Odprava težav

Speci�kacije

Če po navodilih, ki so navedena v nadaljevanju, težave ne bodo odpravljene, napravo takoj izključite iz 
omrežja in prenehajte z uporabo, s čimer boste preprečili morebitno nesrečo. Prosimo vas, da pokličete 
prodajalno, kjer ste izdelek kupili ali se obrnete na pooblaščeni KAI servis. Naprave nikakor ne poskušajte 
popravljati sami, ker bi s tem lahko ogrozili svojo varnost.

-

Težava  Možni vzroki Možna rešitev

Naprava se 
ne prižge

Naprava ni pravilno priključena v električno 
omrežje

Preverite ali je naprava pravilno 
priključena v električno omrežje

Postopek 
dela ne daje 
pričakovanih 
rezultatov

• Neustrezne sestavine
• Količina sestavin je prevelika
• Nastavek ni pravilno nameščen
• Nastavek je poškodovan

• Preverite sestavine in njihovo količino
• Nastavek pravilno namestite
• Prepričajte se, da je nastavek brezhiben

Ročaj 
postaja vroč

Naprava je neprekinjeno delovala več kot 
5 minut

Ustavite postopek in ne uporabljajte 
naprave pribl.30 minut, dokler se 
motor ne ohladi

Vrtljiva 
ročica se 
ne vrti

• Naprava ni pravilno priključena v el. omrežje
• Na nastavku ali okrog vrtljive ročice se je 

nabrala hrana

Očistite napravo.

Med 
postopkom 
se je naprava 
ustavila

Naprava je neprekinjeno delovala več kot 
5 minut

Ustavite postopek in ne uporabljajte 
naprave pribl. 30 minut, dokler se 
motor ne ohladi. Zmanjšajte količino 
sestavin ali jih narežite na drobne kose

Nastavek je 
težko 
odstraniti

Manjša količina hrane je zašla v odprtino med 
vrtljivo ročico in nastavkom

Izključite napravo in hrano iz odprtine 
odstranite s pomočjo priložene krtače

Sestavine 
pljuskajo 
naokrog

• Količina sestavin je prevelika
• Posoda je neprimerna

Nominalna napetost 220-240 V ac
Nominalna poraba  120 W
Nominalna frekvenca 50/60 Hz
Hitrost vrtenja nizka: 5000 obr/min 
 visoka: 12000 obr/min
Max. neprekinjeno delovanje 5 min
Teža naprave pribl. 640 g
Dolžina priključnega kabla pribl. 1.7 m
Velikost naprave 17.5 cm (v) X 5.5 cm (p) 
 brez nastavkov
 35 cm (v)X 5.5 cm (p)
 z nastavki

  (nosilec rezil)

Materiali:

Stikala  Elastomer
Stojalo ABS plastika
Priključni kabel in vtič  PVC
Priključna os  SUS304
Ročaj  Polipro�len
Merilna posoda Posoda: AS plastika
 Pokrov: Polietilen
Čistilec Ročaj: Polipro�len
 Lopatica: Silikon
Ščetka Ročaj: Polipro�len 
 Ščetka: Najlon
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Zaradi tovarniškega nadgrajevanja naprav se lahko speci�kacije brez opozorila spreminjajo.



Nosilec rezil (enota za zamenljiva rezila) 
Po uporabi očistite nosilec z vodo. Uporabite krtačo ali gobasto krpo. Očistite temeljito. 
Delci ostankov, ki se nalagajo, lahko povzročijo motnje v delovanju naprave.
Bodite previdni pri odstranjevanju in menjavanju rezil.

Če so madeži večji, ne ločujte rezila od 
nosilca. V posodo nalijte vročo vodo in 
vključite napravo.

Za odstranjevanje trdovratnih madežev 
na hrbtni strani držala, uporabite krtačo, 
ki je dodana napravi.

Mešalnik in metlica za stepanje
Nastavke snemite z ročaja in jih z gobico ali krtačo očistite pod tekočo 
vodo. Če ne želite sneti nastavka, v posodo nalijte vročo vodo in vključite 
napravo.

  Ni primerno za pranje v pomivalnem stroju. Nastavkov nikoli ne 
namakajte v vodi. 

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Čiščenje

Merilna posoda
Po uporabi operite posodo s kuhinjsko gobico in malo detergenta. 
Preden jo pospravite, obrišite s suho krpo. Merilna posoda je primerna 
tudi za pranje v pomivalnem stroju.

  Posode ne čistite z grobimi materiali, raztopinami ali agresivnimi čistili..

Ročaj in stojalo
Madeže na ročaju in stojalu obrišite s temeljito 
ožeto vlažno krpo.

  Ročaja in stojala nikoli ne perite z vodo, ker 
lahko povzroči okvaro na napravi.

Po vsaki uporabi blendio očistite in vzdržujte čistočo naprave.
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Drobilec
Previdno odstranite shranjevalnik od drobilca. Drobilec čistite s krpo 
ali krtačo. Po pranju ga osušite s suho krpo. Pri razstavljanju ne 
odstranjujte vijaka na pokrovu osi na zadnji strani, ker lahko povzroči 
motnje v delovanju.

  Ni primeren za pranje v pomivalnem stroju. 

Garancija (Garancijska doba: 2 leti od nakupa izdelka)

Družba KAI jamči za brezplačno popravilo vaše 
naprave blendia Handy Food Processor pod 
naslednjimi pogoji:
1. Če se je naprava poškodovala med normalno 
    uporabo in na način, kot je opisan v Navodilih za 
    uporabo, vas prosimo, da pošljete izdelek z 
    izpolnjenim garancijskim obrazcem proizvajalcu. 
    Osebni podatki, ki jih boste vpisali na obrazec, 
    bodo namenjeni izključno za potrebe servisiranja.
2. Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s popravilom 
     naprave v garancijskem času, se, prosimo, obrnite 
     neposredno na proizvajalca (glej zadnjo stran). 
3. Stroške popravila naprave, kljub veljavni 
    garanciji, nosi kupec, v naslednjih primerih:
• Okvara ali poškodba, ki je nastala zaradi  napačne 

rabe, nedovoljenega posega ali predelave naprave.
• Okvara ali poškodba zaradi padca naprave po nakupu 

ali prejemu pošiljke.
• 

Datum nakupa:

Ime:

Naslov:

Telefon:

Prodajalec:
 
Naslov
prodajalca:

Telefon:

• Obrazcev, ki ne vsebujejo imena kupca, datuma nakupa 
ali imena prodajalca, oz. obrazcev s prirejenimi podatki, 
ne bomo upoštevali.

• Okvara ali poškodba, ki je nastala zaradi nenamenske 
rabe  (npr.v komercialne namene).

-

4. Ta garancijska zaveza velja izključno v državah EU, 
    Švici in Norveški in izpolnjuje vse zakonsko 
    določene garancijske zahteve.
5. Če ste izdelek prejeli kot darilo, brez navedenih 
    podatkov o prodajalcu na garancijskem listu, 
    prosimo, da se obrnete neposredno na proizvajalca. 

Garancijski list je neveljaven, če na obrazcu niso 
izpolnjena vsa polja. V tem primeru se čimprej 
obrnite na prodajalca. Obrazca ni mogoče ponovno 
izdati, zato ga skrbno shranite.

*  Ta obrazec pomeni zagotovilo, da bo popravilo 
   opravljeno brezplačno, v obdobju in pod pogoji, 
   kot je navedeno na obrazcu. Garancija upošteva 
   vse vaše zakonske pravice. Za popravila po izteku 
   garancijske dobe, vas prosimo, da se obrnete 
   neposredno na proizvajalca.
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Okvara ali poškodba, ki je nastala zaradi požara, 
zarjavelosti od soli, plinov, potresa,snega,poplave, 
udara strele in drugih naravnih nevšečnosti.
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