Weten hoe u veilig kunt werken met de Thermomix® is bijna net zo belangrijk als het kennen van de favoriete gerechten van
uw dierbaren. We hebben alle belangrijke veiligheidsvoorschriften nog eens duidelijk voor u op een rijtje gezet in deze
Thermomix® Basics. Zoek alle basisprincipes op, leer hoe u de Thermomix® veilig kunt gebruiken en ontdek alles wat u
moet weten over de toebehoren!

Veilig gebruik
NIET TE VOL VULLEN:

KOKEND HEET:

GEBRUIK DE MAATBEKER:

Vul de mengbeker, het kookmandje of
de Varoma nooit boven de markeringen van het maximale vulniveau en
vul de Thermomix® nooit te vol.
Controleer de markering van het
v ulniveau van de mengbeker telkens
na het toevoegen van ingrediënten.
Door de mengbeker, het kookmandje
of de Varoma te vol te vullen, werkt
de beveiliging van de Thermomix®
mogelijk niet goed. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden.

Plaats de maatbeker goed in de
uitsparing in het deksel van de mengbeker om te voorkomen dat heet
voedsel ontsnapt. Mocht er voedsel
door deze opening of elders ontsnappen, verlaag dan onmiddellijk de
snelheid. Houd ten minste 3 seconden snelheid “1” aan voordat u de
knop naar DEKSEL OPEN draait
(alleen TM31). Wacht tot het is
afgekoeld, controleer het vulniveau
en schep er zo nodig vulling uit.

Sluit de uitsparing in het deksel van
de mengbeker alleen af met de maatbeker die is ontworpen voor en geleverd bij uw Thermomix®. Dek de
maatbeker nooit af omdat er dan geen
stoom kan ontsnappen. Het toestel
kan dan onder druk komen te staan
en ernstig letsel veroorzaken.

HETE TOEBEHOREN:

HETE STOOM:

NEEM DE TIJD:

Diverse onderdelen van de
Thermomix® worden heet of laten
hete stoom ontsnappen als de temperatuur tot boven de 60 °C oploopt.
Blijf daarom op veilige afstand en
wees voorzichtig met het hanteren
van hete voorwerpen. Houd de maatbeker nooit vast bij het verwerken
van voedsel boven de 60 °C.

Er komt hete stoom vrij aan de
zijkanten en aan de bovenkant van
het deksel van de Varoma tijdens
het gebruik van de Varoma. Raak
a lleen de handgrepen aan de zijkanten van de Varoma aan. Er blijft hete
stoom ontsnappen door de uitsparing
in het deksel van de mengbeker
bij het wegnemen van de volledige
Varoma.

Zet de snelheid uit en wacht ten
minste 3 seconden tot het verwerkte
voedsel tot stilstand is gekomen.
Pas dan mag u de schakelaar naar de
stand DEKSEL OPEN draaien (alleen
TM31) en het deksel voorzichtig
openen.

GEBRUIK TURBO ALLEEN
VOOR KOUD VOEDSEL:

LANGZAAM VERSNELLEN:

LANGZAAM VERTRAGEN:

Verhoog de snelheid voor het mengen
stap voor stap (alleen TM31) na het
koken op hoge temperatuur.

Verlaag de snelheid na het mengen
stapsgewijs en ga altijd gedurende
minimaal 3 seconden terug naar
snelheid “1” (alleen TM31).

Gebruik de turbofunctie alleen voor
het verwerken van koude ingrediënten. Gebruik de turbofunctie niet met
warm voedsel.

