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e1. Метален нож 
e2. Пластмасова приставка за месене
f. Бъркалка
f1. Корпус на задвижващия вал 
f2. Приставка за разбиване
g. Диск за емулгиране
h. Преса за цитрусови плодове
h1. Конус
h2. Кръгла цедка
h3. Задвижващ вал
i. Минимелачка
i1. Капак
i2. Купа
j. Приставка за стриване
j1. Капак
j2. Купа
k. Кана миксер със или без улей
k1. Тапа с дозатор  
k2. Капак
k3. Купа
k4. Разглобяема ръкохватка

k4-1. Бутон за освобождаване на
ръкохватката

k5. Уплътнение на улея
k6. Улей
k7. Капаче
l. “Максипреса”
l1. Перка

l2-1. Решетка за пюре
l2-2. Решетка за нектар

m. Сокоизстисквачка с тръбичка за
изтичане на сока или с кръгла
цедка 

m1. Бутало
m2. Капак
m3. Въртящ се филтър
m4. Колектор
m5. Тръбичка за изтичане на сока
m6. Лост за заключване
m7. Бутало
m8. Капак
m9. Кръгъл филтър
m10. Кръгла цедка
n. Редуктор за месомелачката
o. Приставка за мелене
o1. Корпуси
o2. Подвижна приставка
o3. Винт
o4. Нож с 4 остриета
o5. Решетки

o5-1. Ситна решетка: за фино мелене
o5-2. Едра решетка: за едро мелене

o6. Гайка 
o7. Бутало
p. Фуния за колбаси
q. Матрица за сладкиши
q1. Носач

Благодарим ви, че избрахте уред от
гамата MOULINEX, създаден
изключително за обработване на
хранителни продукти.

a. Моторен блок
a1. Капак на горния задвижващ

механизъм
a2. Горен задвижващ механизъм
a3. Долен задвижващ механизъм
a4. Бутон за отваряне на капака (a1)

и за освобождаване на
приставката, поставена в горния
задвижващ механизъм

a5. Електронен превключвател на
скорост от 1 до 5 (в зависимост
от модела)

a6. Превключвател за
включване/изключване и Pulse
(работа на интервали)

a7. Регулатор на скоростта 1-2 и Pulse

b. Комплект с купа
b1. Бутало с дозатор
b2. Капак с фуния
b3. Купа

b3-1. Задвижващ вал
b3-2. Гумено уплътнение 
b3-3. Гайка

b4. Разглобяема ръкохватка 
b4-1. Бутон за освобождаване на

ръкохватката
c. Задвижващ вал 
d. Дискове за рязане на зеленчуци
d1. Дискове 

A/D : За фино настъргване / 
за фино нарязване

C/H: За едро настъргване / 
за едро нарязване

E: Приставка за нарязване на
картофи за пържене

G: Диск за много фино
настъргване на пармезан

B/G : Диск за много едро
настъргване / диск за много
фино настъргване на пармезан

d2. Малко бутало
d3. Голямо бутало
d4. Капак с голяма фуния
d5. Носач за дискове
e. Ножове 

ПРИСТАВКИ В ЗАВИСИМОСТ
ОТ МОДЕЛА

Описание
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бъде до източник на топлина или
върху остър ръб.

- Не използвайте уреда при
неизправен захранващ кабел или
щепсел. За да избегнете всякакви
рискове, те трябва задължително да
бъдат сменени в одобрен от
MOULINEX сервиз (вижте списъка в
книжката за сервизно обслужване).

- Не използвайте сокоизстисквачката,
ако въртящият се филтър (m3) или
комплектът (m9+m10) са повредени.

- За вашата безопасност използвайте
единствено приставки и резервни
части на MOULINEX, подходящи за
вашия уред.

- Спирайте уреда и го изключвайте
от захранването, преди да сменяте
приставките или да се доближавате
до подвижни при работа части.

- Не използвайте няколко приставки
едновременно.

- Винаги използвайте буталата, за
да насочвате продуктите във
фуниите. Никога не бъркайте с
пръсти, вилица, лъжица, нож или
какъвто и да е друг предмет.

- Бъдете внимателни, когато боравите
с металния нож, ножа на миксер
купата, на минимелачката, на
приставката за стриване и с
дисковете за рязане на зеленчуци:
те са изключително остри.
Задължително трябва да извадите
металния нож (e1), като го хванете
за задвижващия вал (c), преди да
извадите сместа от купата.

- Изсипвайте сместа от купата с
приставка за мелене и от
каната–миксер, преди да отвиете
ръкохватката.

- Не оставяйте уреда да работи
празен.

- При употреба на шейкър каната
винаги поставяйте капака.

- Никога не докосвайте движещите
се части. Изчакайте окончателното
спиране на уреда, преди да
извадите приставките.

- Никога не допускайте при работещ
уред над приставките да висят коси,
шалове, вратовръзки и други
подобни.

- Не използвайте приставките като
обикновен съд (за замразяване – за
печене – за топлинна стерилизация).
Уредът не е предвиден да бъде

q2. Форма
r. Приставка за кебе (арабски

специалитет от кайма и булгур)
r1. Пръстен
r2. Накрайник
s. Шпатула
t. Кутия за съхранение

Приставките, които се продават в
комплект със закупения от вас
модел, са представени на етикета в
горната част на опаковката.

- Преди да пуснете уреда за първи
път, прочетете внимателно
ръководството за употреба:
MOULINEX не носи никаква
отговорност при употреба не по
предназначение.

- Не оставяйте уреда включен без
надзор, особено в присъствието на
деца или лица с увреждания.

- Проверете дали захранването на уреда
отговоря на електрическата ви мрежа.

- При неправилно захранване
гаранцията е невалидна. 

- Този уред е предназначен за
домашна употреба на закрито.

- Изключвайте уреда от захранването,
когато приключите работа с него
(дори при спиране на тока), както и
при почистване.

- Не използвайте уреда, ако не работи
нормално или е повреден.

- В този случай се обърнете към
одобрен от MOULINEX сервиз (вижте
списъка в книжката за сервизно
обслужване).

- Всякакви поправки/поддръжка, с
изключение на почистването и
обичайна поддръжка от страна на
клиента, трябва да се извършват в
одобрен от MOULINEX сервиз (вижте
списъка в книжката за сервизно
обслужване).

- Не поставяйте уреда, захранващия
кабел и щепсела във вода или в
друга течност.

- Не закачайте захранващия кабел на
място, където може да бъде
достигнат от деца.

- Захранващият кабел никога не
трябва да бъде в близост или да
докосва горещите части на уреда, да

Инструкции за безопасност
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използван от лица (включително от
деца), чиито физически, сетивни или
умствени способности са
ограничени, или лица без опит и
знания освен, ако отговорно за
тяхната безопасност лице не
наблюдава и дава предварителни
указания относно ползването на
уреда. Наглеждайте децата, за да се
уверите, че не играят с уреда.

- Преди първата употреба измийте
всички части на приставките с топла
вода и препарат за съдове.
Изплакнете и подсушете.

- Поставете моторния блок върху
равна, чиста и суха повърхност.

- Включете уреда.

Включване на уреда

Електронен модел: 
- Pulse (работа на интервали):

завъртайте бутон (a6) на позиция
«Pulse» на последователни импулси
за по-добър контрол при някои
видове обработка.

- Непрекъсната работа: завъртете
бутон (a6) на позиция «1».

- Изключване: завъртете бутон (a6)
на позиция «0».

- превключвател на скоростта
(a5): изберете посочената скорост
или я променяйте по време на
приготвянето на сместа.

Двускоростен модел: 
- Pulse (работа на интервали):

завъртайте бутон (a7) на позиция
«Pulse» на последователни импулси
за по-добър контрол при някои
видове обработка.

- Непрекъсната работа: завъртете
бутон (a7) на позиция «1» или «2» в
зависимост от сместа 

- Изключване: завъртете бутон (a7)
на позиция «0».

- Използване на горния
задвижващ механизъм (a2):
уверете се, че няма монтирана
приставка на долния задвижващ
механизъм.

Използване

МОНТИРАНЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ЧАСТИ

- Монтиране / демонтиране на
купата (b3) 
Купата се използва със следните
приставки (в зависимост от модела):

- Ножове (e), дискове за рязане на
зеленчуци (d), бъркалка (f), диск за
емулгиране (g), преса за цитрусови
плодове (h), сокоизстисквачка с
кръгла цедка (m10) «Максипреса» (l).

- Ако още не са поставени на място:
- Поставете уплътнението (b3-2) на

основата на купата.
Ръбът на уплътнението трябва да
сочи нагоре.

- Поставете задвижващия вал (b3-1)
върху уплътнението (b3-2).

- Фиксирайте стабилно така
сглобената част с гайката (b3-3).

- Разглобявайте и почиствайте
комплекта след всяка употреба.

- Монтиране / демонтиране на
ръкохватките (b4) на купата с
приставката за мелене и (k4) на
каната–миксер

- За по-лесно почистване и за
прибиране ръкохватките на купата с
приставката за мелене (b4) и на
шейкър каната (k4) се разглобяват.

- За да монтирате ръкохватката,
поставете я срещу щифтовете на
съда.

- Плъзнете дръжката отдолу нагоре,
докато чуете щракване.

- За да демонтирате ръкохватката,
натиснете бутона за освобождаване
(b4-1) или (k4-1) и я плъзнете
отгоре надолу. (Внимание!
Необходимо е да деблокирате капака
на шейкър каната, за да можете да
демонтирате ръкохватката (k4).

- Ръкохватката (b4) трябва да е
поставена на купата с приставка
за мелене, за да можете да
фиксирате капака на горния
задвижващ механизъм (a1).

РАЗБЪРКВАНЕ / МИКСИРАНЕ /
МЕЛЕНЕ / МЕСЕНЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ (В
ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА):
- Комплект купа (b), задвижващ вал (c) и

Функции на робота

1

2
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ножове (e):
• метален нож (e1) за миксиране, мелене.
• пластмасова приставка (e2) за месене

или разбъркване.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Натиснете бутона за отваряне (a4),
за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).
- Поставете купата (b3) върху долния

задвижващ механизъм (a3).
- Поставете задвижващ вал (c) върху

задвижващия вал на купата (b3-1).
- Плъзнете металния нож (e1) или

пластмасовата приставка (e2) в
задвижващия вал (c) до основата на
купата.

- Поставете продуктите в купата.
- Поставете капака (b2) или (d4)

върху купата.
- Затворете капака на горния

задвижващ механизъм (a1).
Трябва да чуете щракване.
За да освободите ножовете (e) от
задвижващия вал (c):

- Поставете комплекта върху
стабилна повърхност.

- Завъртете задвижващия вал (c) в
посока, обратна на часовниковата
стрелка, като държите ножа (e) за
горната му част.

Препоръчителни скорости

Съвети
Миксиране
- Можете да миксирате до 1 литър

супа или пюре за 20 сек.
Мелене
- За 15 до 30 секунди можете да

смелите до 600 г хранителни
продукти:

• твърди продукти: кашкавал, сушени
плодове, някои зеленчуци (моркови,
целина...).

• меки продукти: някои зеленчуци (лук,
спанак...).

• сурово или варено месо
(обезкостено, без сухожилия и
нарязано на кубчета).

• сурова или варена риба...
Месене/разбъркване
- При функция за месене – спрете

уреда веднага след като тестото се
оформи на топка.

Можете:
• да омесите до 1,2 кг гъсто тесто

(многолистно, маслено, за хляб) за
около 60 секунди.

• да разбърквате също така до 1
литър тесто за палачинки, гофрети
и др. за 1 мин. до 1 мин. и половина.

• да разбъркате 1,5 кг рядко тесто
(бисквити, кекс) за време от 1 минута
и половина до 3 минути и половина.

НАСТЪРГВАНЕ / НАРЯЗВАНЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Комплект купа (b), задвижващ вал

(c) и дискове за рязане на зеленчуци
(d).

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Натиснете бутона за отваряне
(a4), за да отворите капака на
горния задвижващ механизъм
(a1).
- Поставете купата (b3) върху долния

задвижващ механизъм (a3).
С дисковете (d1):
Модел с капак с класическа фуния
(b2) и бутало (b1):
- Поставете задвижващия вал (c) в

централния отвор на режещия диск
(d1).

- Фиксирайте вала с четвърт
завъртане, после поставете
комплекта върху задвижващия вал
на купата (b3-1).

- Поставете капака (b2) върху купата.
- Затворете капака на горния

задвижващ механизъм (a1). Трябва
да чуете щракване.

- Поставете продуктите във фунията
и ги насочвайте с помощта на
буталото (b1).

Модел с капак с голяма фуния (d4) и
бутала (d2) и (d3):
Сложете носача за дискове (d5) в
купата.
- Поставете задвижващия вал (c) в

централния отвор на режещия диск (d1).

3

3a

3b

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Миксиране 3-4-5 1-2

Мелене 5-pulse 2-pulse

Месене 5 2

Разбъркване 5 2
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- Фиксирайте вала с четвърт
завъртане, после поставете
комплекта върху задвижващия вал
на купата (b3-1). Комплектът
трябва да бъде сложен върху носача
за дискове (d5).

- Поставете капака (d4) върху купата.
- Затворете капака на горния

задвижващ механизъм (a1). Трябва
да чуете щракване.

- Поставете продуктите във фунията
и ги насочвайте с помощта на
буталата (d2) или (d3).

- За да насочвате дребни зеленчуци
(моркови, тиквички и пр.),
поставете голямото бутало (d3) във
фунията на капака и плъзгайте
зеленчуците, като си помагате с
малкото бутало (d2).

Препоръчителни скорости

Съвети
С дисковете можете да приготвяте (в
зависимост от модела):
• За едро нарязване (H) / за фино

нарязване (D): картофи, лук,
краставици, цвекло, ябълки,
моркови, зеле

• За едро настъргване (C) / за фино
настъргване (A): кореноплодна
целина, картофи, моркови,
кашкавал

• Приставка за нарязване на картофи
за пържене (E): картофи за пържене

• Много фино настъргване (G):
картофи, пармезан

• Много едро настъргване (B):
моркови, тиквички, пармезан

БИЕНЕ / РАЗБИВАНЕ / ЕМУЛГИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ (В
ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА):
- Комплект с купа (b) и бъркалка (f)
или
- Комплект купа (b), диск за

емулгиране (g) и задвижващ вал
(c).

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Натиснете бутона за отваряне
(a4), за да отворите капака на
горния задвижващ механизъм
(a1).
- Поставете купата (b3) върху долния

задвижващ механизъм (a3).
С бъркалката (f):
- Поставете комплекта върху

задвижващия вал на купата (b3-1).
С диска за емулгиране (g):
- Поставете задвижващ вал (c) върху

задвижващия вал на купата (b3-1).
- Плъзнете диска за емулгиране

върху задвижващия вал.
После :
- Поставете продуктите в купата.
- Поставете капака (b2) или (d4)

върху купата.
- Затворете капака на горния

задвижващ механизъм (a1).
Трябва да чуете щракване.

Препоръчителни скорости

Съвети
-Никога не използвайте тези
приставки за месене на гъсти теста
или за разбъркване на редки теста.
Можете да приготвите: майонеза,
айоли, сосове, белтъци на сняг (1 до
6), бита сметана, разбита сметана
(до 0,5 л).

ИЗСТИСКВАНЕ НА ЦИТРУСОВИ
ПЛОДОВЕ (в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Купа (b3) и преса за цитрусови

плодове (h).

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Натиснете бутона за отваряне
(a4), за да отворите капака на
горния задвижващ механизъм
(a1).
- Поставете купата върху долния

задвижващ механизъм (a3).
- Поставете задвижващия вал (h3) на

пресата за цитрусови плодове
върху задвижващия вал на купата.

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Биене /
Разбиване /
Емулгиране

1 до 5 1-2

5

4

4a

4b

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Настъргване 3-4-5 1-2

Нарязване 2 1
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- Поставете кръглата цедка (h2)
върху купата.

- Поставете конуса (h1) в отвора на
кръглата цедка.

- Затворете капака на горния
задвижващ механизъм (a1). Трябва
да чуете щракване.

Препоръчителни скорости

Съвети
- Поставете разрязан наполовина

цитрусов плод върху конуса (h1).
Можете да приготвите максимум 1 л
сок, без да изпразвате купата.

ХОМОГЕНИЗИРАНЕ /
РАЗБЪРКВАНЕ / МНОГО ФИНО
МИКСИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНА ПРИСТАВКА
- Шейкър кана (k).

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА
- Натиснете бутона за отваряне

(a4), за да отворите капака на
горния задвижващ механизъм
(a1).

Модел за директна консумация
благодарение на улея:
Сглобяване на улея (k6)
За по-лесно почистване на улея (k6)
той се разглобява на две части:
Натиснете «push» и откачете капака
(fig.6a-1).
Почистете улея (k6) под течаща вода.
Поставете отново капака, като
натиснете в централната част и
закачете металната ос под кукичките
(fig.6a-1).
Монтиране на улея (k6) върху
шейкър каната (k3)
Поставете уплътнението (k5) докрай
върху гърлото на купата и после
фиксирайте с четвърт завъртане
сглобения улей (k6). 
Съвети: шейкър каната, снабдена с
улей, ви позволява да изсипвате
сместа директно в чашата (за
коктейли), в чинията или купата (за
зеленчукови супи и смеси) или в
тигана (за тесто за палачинки).

Скорост 1 ви помага при
сервирането на гъсти смеси (млечни
шейкове или напитки с лед).
Изключвайте уреда след употреба.
Почиствайте комплекта с улея след
всяка употреба.
Ако нямате нужда от улея, можете да
поставите на негово място капачето
(k7) (виж fig. 6a-1), снабдено с
уплътнение (k5).
За двата модела:
- Поставете продуктите в шейкър

каната (h3) и след това фиксирайте
капака (k2) върху нея.

- Поставете комплекта шейкър кана
(k) върху горния задвижващ
механизъм (a2) (трябва да се чуе
щракване).

Препоръчителни скорости

Съвети
Можете да добавяте продукти през
отвора на тапата с дозатор (k1) по
време на приготвянето на сместа. 
При употреба винаги поставяйте
капака (k2) на блендера (k).
- Никога не пълнете шейкър каната с

гореща течност.
- Никога не използвайте блендера

със сухи продукти (лешници,
бадеми, фъстъци...).

Можете:
- Да приготвите до 1,5 литър фино

миксирани зеленчукови супи,
пюрета, кремове, компоти, млечни
шейкове, коктейли.

- Да разбърквате различни видове
рядко тесто (за палачинки, бухти,
плодови сладкиши, бретонски
сладкиши).

- Да трошите лед на максимална
скорост.

За да извадите шейкър каната,
хванете я за ръкохватката и
натиснете бутона за отваряне
(a4).

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Изстискване 1 1

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Хомогенизиране
/Разбъркване/

Миксиране
1до 5 - Pulse 1-2 - Pulse

6

6a

6b

6a1

6a2
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ИЗСТИСКВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ (в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Сокоизстисквачка с тръбичка за

изтичане на сока (m).
или
- Купа (b3) и преса за цитрусови

плодове с кръгла цедка (m).
СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ
Модел за директна консумация с
тръбичка за изтичане на сока (m5)
Натиснете бутона за отваряне (a4)
за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).
Поставете филтъра (m3) във
вътрешността на колектора (m4),
завъртете и фиксирайте капака (m2)
върху корпуса (m4).
Задръжте лоста за заключване (m6)
на позиция “затворен катинар”      и
след това поставете комплекта върху
горния задвижващ механизъм (a2)
(трябва да се чуе щракване).
Плъзнете тръбичката за изтичане на
сока (m5) върху корпуса на
колектора (m4).
Съвети
- Поставете продуктите във фунията

и ги изстисквайте бавно с помощта
на буталото (m1).

- Нарежете плодовете на парчета и
сложете голяма чаша под
тръбичката (m5). 

Не обработвайте повече от 5 пъти 0,5
кг плодове (ябълки, моркови,
грозде), без да спирате и без да
оставяте уреда да изстине напълно.
- Грозде, дюли или френско грозде:

за да получите повече сок,
почиствайте филтъра на всеки 300 г
продукти.

- Внимание: Когато колектора за
пулпа се напълни, спрете уреда и
изпразнете колектора.

- Изчакайте окончателното
спиране на въртящия се филтър,
преди да махнете комплекта

За да извадите
сокоизстисквачката (m5),
натиснете бутона за отваряне (a4)
и повдигнете комплекта.
Лостът за заключване (m6)
автоматично се връща на позиция
“отворен катинар”     .

Модел с кръгла цедка (m10)
Натиснете бутона за отваряне (a4)
за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).
- Поставете купата (b3) върху долния

задвижващ механизъм (a3).
- Сглобете кръглата цедка (m10) с

кръглия й филтър (m9): 
спуснете кръглата цедка и я защипете
чрез системата “клипс” за по-
стабилно сглобяване.

- Спуснете сглобения комплект
(m9+m10) върху задвижващия вал на
купата (b3-1).

- Поставете капака (m8) върху купата.
- Затворете капака на горния

задвижващ механизъм (a1).
Трябва да чуете щракване.

- Поставете продуктите във фунията и
ги изстисквайте бавно с помощта на
буталото (m7).

- Често изваждайте остатъците от
кръглата цедка

- Не надхвърляйте 250 г продукти
(ябълки, моркови, грозде) за всяка
процедура.

За двата модела:
Препоръчителни скорости

Съвети
- Белете плодовете с дебела кора,

изваждайте костилките и махайте
сърцевината на ананаса.

- Невъзможно е да изцедите сок от
определени плодове и зеленчуци:
банани, авокадо, къпини и подобни.

- Можете да приготвите сок от
различни плодове и зеленчуци, без
да се налага всеки път да
почиствате сокоизстисквачката –
вкусовете не се смесват.

- Консумирайте соковете бързо след
приготвянето им и прибавяйте
лимонов сок, за да ги запазите
няколко часа.

ФИНО МЕЛЕНЕ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА
ПРОДУКТИ (в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНА ПРИСТАВКА
- Минимелачка (i) или приставка за

стриване (j).

7

7a

7b

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Изстискване 5 2

8
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СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА
Натиснете бутона за отваряне (a4),
за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).
Поставете продуктите в купата (i2
или j2) и след това фиксирайте
капака (i1 или j1) върху нея.
- Поставете приставката върху

горния задвижващ механизъм (a2)
(трябва да се чуе щракване).

Ако капакът не е на мястото си или не
е правилно поставен върху купата,
роботът не може да се включи.

Препоръчителни скорости

Съвети
С минимелачката можете:
• да смелите за няколко секунди:

скилидки чесън, зелени подправки,
магданоз, сушени плодове, хляб,
сухари за галета, шунка

• да приготвите бебешки пюрета.
Максимално количество ядки
(лешници, бадеми): 80 г

Тази минимелачка не е пригодена за
твърди продукти като кафе.
С приставката за стриване можете:
• да смелите за няколко секунди:

кориандър, черен пипер, лют червен
пипер, сушени кайсии

• Количество/максимално време
сушени кайсии: 140 г / 10 сек.
сушени смокини: 90 г / 8 сек.

За да извадите приставката,
натиснете бутона за отваряне (a4).

МЕЛЕНЕ / ИЗСТИСКВАНЕ /
СМАЧКВАНЕ (в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Комплект купа (b), задвижващ вал

(c) и «Максипреса» (l).

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА
Натиснете бутона за отваряне (a4),
за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).
- Поставете купата (b3) върху долния

задвижващ механизъм (a3).
- Поставете задвижващ вал (c) върху

задвижващия вал на купата (b3-1).

- Плъзнете желаната решетка (l2)
върху задвижващия вал (c), като
завъртите леко, за да наместите
жлебовете под решетката и да
фиксирате във вътрешните
улейчета на купата.

- Поставете перката (l1) в
централния отвор на решетката (l2)
и натиснете, докато чуете
щракване.

- Поставете капака (b2) или (d4)
върху купата.

- Затворете капака на горния
задвижващ механизъм (a1). Трябва
да чуете щракване.

Препоръчителни скорости

Съвети
С решетката можете да приготвите:
• Едра решетка (l2-1): пюрета (до 1

кг варени плодове или зеленчуци):
картофи, моркови, карфиол.

• Ситна решетка (l2-2): нектари от
плодове без костилките (до 500 г):
домати, грозде, ягоди, малини,
френско грозде, кайсии, праскови.

Забележка: Ако перката се откачи от
решетката, проверете дали сте
поставили подходящата за сместа
решетка, дали продуктите са добре
размразени или дали са добре
сварени отвътре.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА
«МАКСИПРЕСАТА»

- Свалете комплекта решетка / перка
от задвижващия вал (c).

- Натиснете клипсовете от двете страни
на перката, за да освободите решетката.

МЕСОМЕЛАЧКА 
(в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- комплект редуктор (n) и

месомелачка (o).

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
- Измийте месомелачката с топла

вода и препарат за съдове и
веднага старателно я подсушете.

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Фино
мелене 5 - Pulse 2 - Pulse

9

10

11

Функция Електронен
модел

Мелене/
Изстискване/

Смачкване
1
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ИЗПОЛЗВАНЕ
Поставяне на редуктора върху робота
- Натиснете бутона за отваряне (a4),

за да отворите капака на горния
задвижващ механизъм (a1).

- Поставете редуктора върху долния
задвижващ механизъм (a3): 

- Затворете капака на горния
задвижващ механизъм (a1).

Сглобяване на месомелачката:
- Хванете корпуса (o1) за фунията,

като поставите най-широка част на
отвора нагоре.
След това поставете винта (o3) (с
дългата ос напред) в корпуса (o1).

- Фиксирайте ножа (o4) върху късата
ос, поставяйки режещите части навън.

- Поставете избраната решетка (о5-1
или o5-2) върху ножа (o4),
поставяйки в съответствие двата
ножа с двата жлеба на корпуса.

- Завийте гайката (o6) върху корпуса
(o1) докрай по посока на
часовниковата стрелка, все пак без
да я блокирате.

- Проверете сглобяването. Оста не
трябва нито да е хлабава, нито да
има възможност да се върти около
себе си. В противен случай,
повторете предходните операции
отначало.

Поставяне на месомелачката
върху уреда 
- С лице към редуктора (при

изключен моторен блок), поставете
фунията на месомелачката (o),
наклонена надясно. Фиксирайте
месомелачката върху редуктора (n).

- Позиционирайте фунията
вертикално до блокиране.
Месомелачката (o) се фиксира
автоматично върху редуктора (n),
веднага щом включите уреда.

- Поставете подвижната поставка
(о2) върху фунията.

- Включете уреда.
УПОТРЕБА
- Пригответе цялото количество

продукти за мелене.
Отстранете костите, хрущялите и
сухожилията.

- Нарежете месото на парчета (2 x 2
см приблизително) и ги сложете
върху поставката (о2).

- Поставете съд под месомелачката.

Препоръчителни скорости

Съвети
- Поставяйте месото във фунията парче

по парче с помощта на буталото (o7).
- Никога не избутвайте с пръсти

или какъвто и да е прибор.
- Не използвайте уреда повече от 15

минути, когато мелите месо.
- Уверете се, че месото е напълно

размразено.
Полезен съвет: в края на
операцията, можете да пуснете
няколко малки парчета хляб, за да
извадите всички смлени частици.
Почистване на месомелачката
- Преди всяко почистване

изключвайте уреда.
- Развийте месомелачката, като я

наведете надясно, за да махнете
редуктора.

- За да разглобите месомелачката,
извадете поставката (o2) от
фунията, развийте гайката (o6),
извадете решетката (o5), ножа (o4)
и винта (o3).

- Бъдете внимателни, когато
боравите с режещите части.

- Измийте всички части с топла вода
и препарат, изплакнете ги и ги
избършете старателно.

- Решетката (о5) и ножът (о4) трябва
да останат мазни. Намажете ги с
олио.

- Никога не допускайте проникването
на вода в редуктора. Само го
забършете с леко влажна кърпа.

- Не почиствайте месомелачката
(o) в миялна машина, т.е. корпуса
(о1), винта (о3), ножа (о4),
решетките (о5) и гайката (о6).

ФУНИЯ ЗА КОЛБАСИ 
(в зависимост от модела)
Тази приставка, която се монтира
върху металната приставка за
мелене, дава възможност да
направите най-различни колбаси по
свой вкус.

Функция Електронен
модел

Двускоростен
модел

Мелене 5 2

11a

11b

11c

12
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ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- фуния за колбаси (p), комплект

редуктор (n) и месомелачка (o)

СГЛОБЯВАНЕ
- Поставете винта (o3) в корпуса (o1)

на металната месомелачка.
- Поставете фунията (p), после гайката

(o6) и я завийте много здраво.
- Поставете така сглобената

приставка върху редуктора (n).
Забележка: тази приставка се
използва без решетка и нож.
УПОТРЕБА
Тази приставка се използва след
като вече сте смлели месото и сте
подправили каймата по свой вкус.
- След като сте оставили червото да

кисне в хладка вода, за да възвърне
своята еластичност, нанижете го
върху фунията (p), като оставите
приблизително 5 см резерва.

- Напълнете с кайма фунията на
корпуса (o1) на месомелачката,
включете уреда и натиснете
буталото, така че каймата да отиде
точно до върха на фунията.

- Изключете уреда.
- С резервните 5 см от червото

завържете на възел. Избутайте
възела към върха на фунията, за да
избегнете затваряне на въздух в
червото.

- Включете отново и продължете
подаването на кайма. Червото се
напълва.

- Когато каймата свърши, изключете
уреда, издърпайте червото, което
остава върху фунията и завържете.

Съвети
За да избегнете прекомерното
обтягане на червото, не правете
колбасите прекалено дебели.
- Това се извършва по-лесно от

двама:
единият подава каймата, а другият
поддържа червото, което се пълни.

- Направете колбасите с желаната
дължина, като прищипвате и
завивате червото на определени
интервали.
Използваните скорости са тези от
раздел 11.

ПРИСТАВКА ЗА БИСКВИТИ (в
зависимост от модела)
Тази приставка, която се монтира
върху металната приставка за
мелене, дава възможност да
направите най-различни курабии.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Матрица за бисквити (q), комплект

редуктор (n) и месомелачка (o).

СГЛОБЯВАНЕ
- Поставете винта (o3) в корпуса (o1)

на металната месомелачка.
- Поставете формата (q2) в носача

(q1).
- Съгласувайте двата палеца на

носача (q1) с двата жлеба на
месомелачката (o1).

- Завийте гайката докрай, без да
блокирате (o6) върху корпус (o1).

- Поставете така сглобената
приставка върху редуктора (n).

Забележка: тази приставка се
използва без решетка и без нож.

УПОТРЕБА
- Пригответе тестото (ще постигнете

по-добри резултати с малко по-
меко тесто).

- Изберете шарката, като
съгласувате стрелката с избраната
форма.

- Подавайте тесто, докато получите
желаното количество бисквити.

Съвети
Използваните скорости са тези от
раздел 11.

ПРИСТАВКА ЗА КЕБЕ 
(в зависимост от модела)

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИСТАВКИ
- Приставка за кебе (r), комплект

редуктор (n) и месомелачка (o).

СГЛОБЯВАНЕ
- Поставете винта (o3) в корпуса (o1)

на металната месомелачка.
- Поставете накрайника на матрицата

(r2) върху главата, поставяйки в
съответствие палците с двата
жлеба на месомелачката.

- Поставете пръстена (r1) върху
накрайника на матрицата (r2), после
гайката (o6) и завийте много здраво.

13
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- Поставете така сглобената
приставка върху редуктора (n).

Забележка: тази приставка се
използва без решетка и нож.
Съвети
Използваните скорости са тези от
раздел 11.

- Изключете уреда от електрическата
мрежата.

- За по-лесно почистване
изплаквайте леко приставките след
употреба.

- Измивайте и подсушавайте
приставките. Всички могат да се
почистват в миялна машина с
изключение на:

• корпуса на задвижващия вал на
бъркалката (f1).

• колектора на
сокоизстисквачката (m4).

• комплекта с месомелачка (o).
За специфичното почистване на
месомелачката направете
справка в раздел 11c.

- Изсипете топла вода с няколко
капки течен сапун в шейкър каната
(k). Затворете капака. Включете
няколко пъти, като натиснете бутон
pulse. Изключете уреда от
електрическата мрежа. Изплакнете
купата под течаща вода и я оставете
да изсъхне.

- Купата (b3) е снабдена с уплътнение
(b3-2). За да го почистите, можете да
поставите купата в миялна машина
или да го измиете с топла вода. 

За да монтирате отново уплътнението
на купата, проверете дали ръбът на
уплътнението сочи нагоре.
- За по-лесно почистване и за прибиране

ръкохватките на купата с приставката
за мелене (b4) и на шейкър каната (k4)
се разглобяват (могат да се почистват в
миялна машина).

- Ако приставките се оцветят от
продуктите (моркови, портокали...),
изтъркайте ги с напоена с готварско
олио кърпа и след това ги почистете
както обикновено.

- Не потапяйте във вода и не мийте
под чешмата нито моторния блок
(a), нито корпуса на задвижващия
вал на бъркалката (f1), нито

Почистване

редуктора (n). Само ги избърсвайте
с леко влажна гъба.

- Остриетата на приставките са
изключително остри. 

Бъдете внимателни, когато
боравите тях.

Вашият робот Odacio в зависимост от
модела е снабден с:
- кутия за прибиране (t), която се

поставя вътре в купата (b).
Можете да прибирате в нея дисковете
за рязане на зеленчуци (d1), носача за
дискове (d5), металния нож (e1),
пластмасовата приставка за месене
(e2) и задвижващия вал (c).
- отделение за навиване на кабела,

разположено в моторния блок:
приберете и регулирайте дължината на
захранващия кабел по ваше желание,
като бутнете или дръпнете кабела.

- Проверете:
• Свързването с мрежата
• Дали приставките са правилно

поставени върху моторния блок.
• Дали капаците са правилно

поставени.
• Дали по време на ползването на

комплекта с купата (b) или на
редуктора на месомелачката (n),
капакът на горния задвижващ
механизъм (a1) е добре затворен.

Ако уредът продължава да не
работи?

Обърнете се към одобрен от Moulinex
сервиз (вижте списъка в книжката за
сервизно обслужване «Moulinex
Service»).

Опаковката съдържа
единствено материали, които
не представляват опасност
за околната среда и могат да

се изхвърлят съгласно действащите

Изхвърляне на опаковъчните
материали и уреда

Какво да направите, ако
уредът не работи?

Прибиране
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разпоредби за рециклиране. 
За предаването за отпадъци на уреда
се обърнете към специализираните
служби във вашата община.

Да участваме в
опазването на
околната среда!

Уредът е изработен от
различни материали,
които могат да се

предадат на вторични суровини или да
се рециклират.

Предайте го в пункт за вторични
суровини, за да бъде преработен.

Можете да оборудвате апарата си
както желаете, като си набавите от
магазина или от одобрен от Moulinex
сервиз следните приставки:
Приставки в одобрените от
Moulinex сервизи:

Иноксов диск за нарязване на
картофи за пържене (диск E)
Иноксов диск за много фино
настъргване (диск G)
Иноксов диск за много едро
настъргване / много фино
настъргване (диск B/G)
Иноксов диск за едро
настъргване/нарязване (диск C/H)
Иноксов диск за фино
настъргване/нарязване (диск A/D)
Минимелачка
Приставка за стриване
Шейкър кана
Шейкър кана с улей
Комплект с прозрачна купа
Метален нож
Пластмасова приставка за месене
Бъркалка
Приставка за емулгиране
Преса за цитрусови плодове

Приставки

Електрически или електронен
уред извън употреба

Максипреса (само в електронния
вариант)
Сокоизстисквачка с тръбичка за
изтичане на сока
Сокоизстисквачка с кръгла цедка
Шпатула
Комплект с месомелачка:
- Редуктор
- Нож
- Решетки
- Фуния за колбаси
- Приставка за бисквити
- Приставка за кебе (арабски

специалитет от кайма и булгур)
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