Kullanım
Thermomix® ile yemek pişirmek ve lezzetli yemekler hazırlamak çok kolay olsa da
Thermomix®’inizi güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı her zaman hatırlamalısınız.
Thermomix® “1x1”de hızı doğru şekilde nasıl yükseltip düşüreceğinizi öğrenebilir, ölçü
kabı ve daha pek çok konu hakkında temel bilgileri edinebilirsiniz. Thermomix® 1x1 ile
kısa sürede bir Thermomix® uzmanı haline gelebilirsiniz.
ASLA AŞIRI DOLDURMAYIN:
Karıştırma kabındaki, süzgeçteki veya
Varoma’daki dolum seviyesi işaretlerini asla
geçmeyin. Her malzeme eklediğinizde,
karıştırma kabının dolum seviyesi
işaretlerini kontrol edin. Karıştırma kabını,
süzgeci veya Varoma’yı aşırı doldurmak
Thermomix®’in güvenlik fonksiyonlarını
etkiler ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
HIZI YAVAŞ YAVAŞ DÜŞÜRÜN:
Karıştırmanın ardından hızı yavaş yavaş
düşürün ve hızı en az 3 saniye “1”de tutun.

ÖLÇÜ KABINI KULLANIN: Karıştırma kabı
kapağındaki deliği, Thermomix®’inizle
birlikte verilen ve onun için tasarlanmış
olan ölçü kabının dışında başka bir şeyle
kapatmayın. Ölçü kabının üzerini
kapatmayın. Aksi takdirde buhar dışarı
çıkamaz ve cihaz basınçlı hale gelerek ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
SICAK AKSESUARLAR: Sıcaklık
60°C’nin üzerine çıktığında Thermomix®’in
bazı parçaları ısınır veya sıcak buhar
salar. Bu nedenle, sıcak parçaları tutarken
belli bir mesafede durun ve dikkatli olun.
Yiyecekler yaklaşık 60°C’de işlem
görürken ölçü kabını asla tutmayın.
TURBOYU SADECE SOĞUK
YİYECEKLER İÇİN KULLANIN: Turbo
modunu sadece soğuk malzemeleri işleme
tabi tutarken kullanın. Turbo modunu
sıcak yiyeceklerde kullanmayın.

ACELE ETMEYİN: Hızı düşürün ve işlem
gören yiyecek hareket etmeyi durdurana
kadar en az 3 saniye bekleyin. Ancak
ondan sonra düğmeyi “kapak açık”
konumuna (sadece TM31) getirin ve
ardından kapağı dikkatlice açın.
HIZI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELTİN: Yüksek
sıcaklıklarda pişirdikten sonra hızı adım
adım yükselterek karıştırın.

KAYNAR SICAKLIK: Ölçü kabını,
karıştırma kabı kapağındaki deliğe doğru
şekilde yerleştirin. Sıcak yiyecekler işleme
tabi tutulurken, bu açıklıktan sıçrayabilecek
yiyeceklere karşı dikkatli olun. Bu kapak
açıklığından veya başka bir yerden sıcak
yiyecek sıçrıyorsa hemen hızı azaltın ve
“kapak açık” konumuna (sadece TM31)
getirmeden önce hızı en az 3 saniye boyunca
“1”de tutun. Soğuyana kadar bekleyin,
dolum seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa
malzemeyi azaltın.
SICAK BUHAR: Varoma kapağını
kullanırken Varoma kapağının yanlarından
ve üzerinden sıcak buhar çıkar. Sadece
Varoma’nın kenarlarındaki tutma koluna
dokunun. Tüm Varoma aksesuarını
çıkarırken, karıştırma kabı kapağındaki
delikten sıcak buhar çıkmaya devam
edecektir.
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