Podstawy
Kampania „2+2=4” w przystępny sposób przybliży Państwu podstawowe zasady bezpiecznego
korzystania z urządzenia Thermomix®. Poniżej prezentujemy proste wskazówki dotyczące
sposobu prawidłowego ustawienia urządzenia na blacie roboczym oraz informujemy
o konieczności korzystania z zielonej uszczelki. Dzięki kampanii „2+2=4” w krótkim
czasie można stać się ekspertem w dziedzinie obsługi urządzenia Thermomix®
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ: Podczas
gotowania zachowaj ostrożność i upewnij się,
że początkujący użytkownicy korzystają
z urządzenia Thermomix® pod nadzorem oraz,
że zostali oni odpowiednio przeszkoleni.
Zawsze zachowuj ostrożność i dopilnuj, aby
podczas używania urządzenia Thermomix®
znajdowało się ono poza zasięgiem dzieci.

UŻYWAJ ZIELONEJ USZCZELKI:
Korzystając z urządzenia Thermomix® TM31,
zawsze używaj zielonej uszczelki, dbając o to,
aby była odpowiednio dopasowana do pokrywy
naczynia miksującego. Jeśli nie posiadasz
zielonej uszczelki, skontaktuj się z działem
obsługi klienta Vorwerk, aby ją zamówić.

PAMIĘTAJ O WYMIANIE: Zalecamy
wymianę uszczelki (wyłącznie TM31) co dwa
lata lub (w razie potrzeby) w przypadku jej
uszkodzenia lub stwierdzenia nieszczelności.
Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów
firmy Vorwerk. Używanie uszczelki dłużej niż
przez 2 lata może wpływać na bezpieczeństwo
użytkowania.

PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO
PRZYGOTOWYWANIA JEDZENIA:
Thermomix® jest wielofunkcyjnym
urządzeniem kuchennym przeznaczonym
wyłącznie do przygotowywania jedzenia.

DOPILNUJ, ABY OBUDOWA BYŁA SUCHA:
Nie zanurzaj obudowy urządzenia Thermomix®
w wodzie. Sprawdź, czy woda, płyn lub jedzenie
nie dostało się do obudowy. Obudowę należy
czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
Przed przystąpieniem do mycia urządzenia
Thermomix® odłącz je od zasilania sieciowego.

SPRAWDŹ: Przed użyciem urządzenia
Thermomix®, upewnij się, że Thermomix®
oraz akcesoria takie, jak przewód zasilający,
naczynie miksujące, pokrywa lub uszczelka
pokrywy (wyłącznie TM31) nie są uszkodzone.
Używaj tylko wtedy, gdy urządzenie i akcesoria
są nieuszkodzone oraz gdy elementy są do
siebie odpowiednio dopasowane.

OSTRY NÓŻ: Ostrza noża miksującego są
bardzo ostre. W celu montażu lub demontażu
noża, należy trzymać go za górną część.
Należy unikać wkładania dłoni lub sztućców do
naczynia miksującego, by uniknąć zagrożenia
zranienia lub uszkodzenia urządzenia.

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE MIEJSCE:
Thermomix® należy stawiać na czystych,
stabilnych i równych, nierozgrzewających się
powierzchniach, aby zapobiec przemieszczaniu
się urządzenia. Urządzenia Thermomix® nie
należy stawiać na gorących powierzchniach
(piekarnik, płyta grzewcza itd.).

MOŻLIWOŚĆ PRZEMIESZCZANIA:
Urządzenie Thermomix® powinno być
umieszczone w wystarczającej odległości
od krawędzi blatu roboczego, ponieważ
w trakcie wyrabiania ciasta lub rozdrabniania
składników, może się ono przemieszczać.
Obserwuj urządzenie podczas jego pracy.

Dodatkowe informacje
znajdują się na stronie internetowej
www.thermomix.vorwerk.pl/dwa-plus-dwa

