
RL-PKM-1400.5    ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ ROYALTY LINE 1400W max

Περιγραφή συσκευής 

1. Έξοδος για αξεσουάρ

2. Μπολ

3. Βάση

4. Μοτέρ συσκευής

5. Διακόπτης κλειδώματος

6. Επιλογέας ταχύτητας

7. Περίβλημα

8. Εξάρτημα – χτυπητήρι

9. Εξάρτημα – αναδευτήρας
10. Εξάρτημα – γάντζος ζύμης

11. Καπάκι μπολ

Χρησιμοποιώντας το μίξερ 

1. Τοποθετήστε το μπολ ανάμειξης (2) στη συσκευή και γυρίστε μέχρι να κλειδώσει στη θέση

του. 

2. Προκειμένου να σηκώσετε τον βραχίονα, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος προς τα κάτω.

Ο βραχίονας θα κινηθεί προς τα επάνω. 

3. Εισαγάγετε τα εξαρτήματα 8 ή 9 ή 10 στην έξοδο 1. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι

στο τέλος της εξόδου. 

4. Τώρα συμπληρώστε με τα συστατικά σας.

5. Τοποθετήσετε το καπάκι του μπολ (11) και μετά εισαγάγετε την πρίζα στην υποδοχή

ρεύματος 

6. Πιέστε τον διακόπτη (5) ξανά και την ίδια στιγμή πιέστε τον βραχίονα προς τα κάτω για να

κλειδώσει. 

7. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας (6) στην κατάλληλη ταχύτητα

8. Μετά τη διαδικασία γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας (6) στην αρχική του θέση για να

σταματήσετε τη συσκευή. Μετά αφαιρέστε την από την πρίζα.

9. Πιέστε τον διακόπτη κλειδώματος (5) προς τα κάτω. Ο βραχίονας θα μετατοπιστεί προς τα

πάνω. 

10. Το μπολ ανάμειξης (2) μπορεί να αφαιρεθεί.

11. Καθαρίστε τα μέρη, όπως περιγράφεται στην ενότητα «καθαρισμός».

Συμβουλές για τη χρήση των εξαρτημάτων 8, 9, 10

Επίπεδα Εξάρτημα Τύπος μείγματος
Στο 1/3 της συνολικής 
ταχύτητας 

Γάντζος Σκληρά μείγματα (π.χ. ψωμί) 
Βασικές συμβουλές: 
Συστατικά: 
Max 1000g δυνατό λευκό αλέυρι
700ml νερό (βάρος αλευριού : βάρος 
νερού = 1: 0.7 
Διαδικασία: 
Βάλτε το αλεύρι και όλα τα υλικά στο 
μπολ ανάμειξης.
Ξεκινήστε τον γάντζο για 15
δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα. 
Αφαιρέστε το καπάκι του μπολ για 
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ευκολότερη λειτουργία
Περίπου 10 λεπτά μέχρι τη μέγιστη 
ταχύτητα 

Στα 2/3 της συνολικής 
ταχύτητας 

Χτυπητήρι Μεσαία μείγματα (π.χ. κρέπες) 
Γενική λειτουργία: 
Ξεκινήστε το χτυπητήρι για 30
δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα 
Περίπου 10 λεπτά με μια ταχύτητα 
μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα 

Με όλη την ταχύτητα Αναδευτήρας Αφράτα μείγματα (π.χ. κρέμα
γάλακτος, ασπράδια αυγού) 
Συστατικά: 6 ασπράδια αυγών 
Διαδικασία: 
Βάλτε τα ασπράδια στο μπολ 
ανάμειξης και ξεκινήστε τον
αναδευτήρα για περίπου 10 λεπτά 
στη μέγιστη ταχύτητα.

Καθαρισμός 

Πριν τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.
Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μη χρησιμοποιείτε κοφτερά ή λειαντικά αντικείμενα ή απορρυπαντικά. 

Μόνο ένα υγρό πανί πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της 
συσκευής

Θόρυβος 

Σε αυτή τη συσκευή το επίπεδο θορύβου ήταν πάνω από 80dB αλλά

χαμηλότερα από 88dB.

Σας προτείνουμε να φοράτε ωτοασπίδες κατά τη λειτουργία της συσκευής. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ισχύς: 800W 

Τάση ρεύματος: 220-240V – 50/60Hz 




