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ELEKTRIČNI PENILEC MLEKA PC-MS 1032
Navodila za uporabo
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Simboli v teh navodilih
Varnostne informacije so posebej označene. Da bi preprečili nesreče in škodo na napravi 
je bistveno, da se ravnate v skladu s temi navodili.

Oznaka OPOZORILO vas opozarja na nevarnosti za 
zdravje in kaže na morebitno tveganje poškodb.

Oznaka PREVIDNO izpostavlja morebitne nevarnosti, 
ki se lahko zgodijo napravi ali drugim predmetom.

Oznaka OPOMBA prinaša nasvete in informacije.
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Splošna varnostna navodila
Preden začnete z uporabo aparata natančno preberite ta navodila. Shranite jih vključno 
z garancijo, računom in, če je le mogoče, škatlo z notranjo embalažo. Če boste aparat 
predali drugim uporabnikom, jim posredujte tudi navodila za uporabo.

•	 	Aparat	je	namenjen	izključno	za	osebno	uporabo	in	za	predvideni	namen.	Ne	upora-
bljajte ga na prostem. Postavite ga stran od virov toplote, neposredne sončne svetlo-
be, vlage (nikoli ga ne potopite v kakršnokoli tekočino) in ostrih robov. Ne uporabljajte 
ga z mokrimi rokami. Če je aparat vlažen ali moker, ga takoj izključite.

•	 	Pred	čiščenjem	ali	skladiščenjem	aparat	ugasnite	in	izvlecite	vtič	iz	vtičnice	(potegnite	
za vtikač, ne za napajalni kabel!) ter odstranite priložene dodatke.

•	 	Aparata	ne	uporabljajte	brez	nadzora.	Če	zapustite	prostor,	morate	aparat	vedno	izklo-
piti in odstraniti vtič iz vtičnice.

•	 	Redno	preverjajte,	ali	je	na	aparatu	in	napajalnem	kablu	prišlo	do	morebitnih	poškodb.	
Poškodovanega aparata ne smete uporabljati.

•	 	Aparata	ne	poskušajte	popravljati	sami.	Vedno	se	obrnite	na	pooblaščenega	serviserja.	
Da bi se izognili izpostavljanju nevarnosti, lahko poškodovan napajalni kabel zamenja 
le proizvajalec, pooblaščeni serviser ali za to usposobljena oseba in to le s kablom 
istega tipa.

•	 Uporabljajte	samo	originalne	nadomestne	dele.

•	 Striktno	upoštevajte	posebna	varnostna	navodila,	ki	so	opisana	spodaj.

Otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi
•	 	Da	bi	zagotovili	varnost	vaših	otrok,	vas	

prosimo, da vso embalažo (plastične 
vrečke, škatle, stiropor itd.) odstranite iz 
njihovega dosega.

•	 	Ta	naprava	ni	namenjena	otrokom	
in osebam z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi in/ali neza-
dostnim znanjem in/ali izkušnjami, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali pa so prejeli točna navodila za uporabo naprave.

•	 	Otroke	je	treba	ves	čas	nadzorovati	in	preprečiti,	da	bi	se	igrali	z	napravo.

Posebne varnostne informacije

OPOZORILO! Ne dovolite, da bi 
se majhni otroci igrali s folijami, 
saj lahko pride do zadušitve!

OPOZORILO! Napravo upo-
rabljajte samo s podstavkom. 
Naprave nikoli ne postavljajte 
na vir toplote.

OPOZORILO! Nevarnost ope-
klin! Ko po segrevanju odstra-
nite mešalni vrč, sta kuhalna 
plošča in dno vrča še vroča!
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Predvidena uporaba
Ta aparat je namenjen:

•	 segrevanju	in	penjenju	mleka,

•	 pripravi	vroče	čokolade	in

•	 segrevanju	omak.

Namenjen je za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:

•	 čajne	kuhinje	trgovin,	pisarn	in	podobnih	delovnih	mest,

•	 za	goste	v	hotelih,	motelih	in	drugih	bivalnih	objektih,

•	 v	gostiščih	z	nočitvijo	in	zajtrkom.

Aparat	ni	namenjen	za	uporabo	v	kmetijski	obratih.

Aparat	se	lahko	uporablja	samo	na	način,	ki	je	opisan	v	uporabniškem	priročniku.	Ne	
uporabljajte ga v komercialne namene.

Kakršenkoli drug način uporabe se šteje kot nepredviden in lahko povzroči poškodbe 
lastnine ali celo osebne poškodbe.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki se lahko pojavi zaradi nepravilne 
uporabe.

OPOMBA: Po razpakiranju so na aparatu lahko prašni delci ali ostanki proizvo-
dnje. Priporočamo, da ga očistite po navodilih v poglavju »Čiščenje«.

Vsebina paketa
1. Mešalni vrč s pokrovom (1, 4)

2. Podstavek z napajalnim kablom (6, 8)

3. Penilni nastavek (2a)

4. Mešalni nastavek (2b)

Razpakiranje
1. Odstranite zunanjo embalažo aparata.

2.  Odstranite vso notranjo embalažo kot 
so plastična folija, polnila in vezice.

3. Preverite, ali so dobavljeni vsi deli.

4.	 	Aparata	ne	uporabljajte,	če	je	vsebina	
paketa nepopolna ali izgleda poškodo-
vana. Nemudoma ga vrnite prodajalcu.

Opis delov
1 Pokrov

2 Nastavek

 2a Penilni nastavek

 2b Mešalni nastavek

3 Ročaj

4 Mešalni vrč

5 Merilna lestvica

6 Podstavek

7 Funkcijske tipke

8 Napajalni kabel



6

Električni penilec mleka ProfiCook PC-MS 1032

Navodila
Lokacija
Aparat	postavite	na	nedrsljivo,	ravno	površino.

Električni priključek
1.  Poskrbite, da priključna napetost ustreza specifikacijam aparata, ki so natisnjene na 

tipski nalepki.

2. Napajalni kabel priklopite na pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Vklop/izklop
•	 	Aparat	vklopite	s	funkcijskimi	tipkami.	Osvetljena	tipka	prikazuje	vklopljeno	funkcijo.

•	 	Aparat	se	izklopi	samodejno.	Čas	izklopa	je	odvisen	od	vsebine	vrča	in	vklopljene	
funkcije (pribl. 4 minute).

•	 	Če	želite	prekiniti	postopek	priprave,	ponovno	pritisnite	predhodno	izbrano	funkcijsko	
tipko ali pa odstranite mešalni vrč iz podstavka.

Funkcije tipk

Hladno penjenje ali mešanje

Vroče mešanje, npr. omak, mleka ali vroče čokolade

Penjenje/gretje mleka ali čokoladnih napitkov

Nameščanje/odstranjevanje mešalnih nastavkov
Nastavke boste našli na dnu podstavka.

•	 	Izberite	ustrezen	mešalni	nastavek	in	ga	pritrdite	na	os	na	dnu	vrča.

•	 Mešalni	nastavek	odstranite	tako,	da	ga	potegnete	navzgor.

Kapaciteta
Vrč lahko napolnimo s 150 do 250 ml tekočine. Glejte merilno lestvico na vrču.

OPOMBA: Mešalne nastavke lahko enostavneje snamete, če najprej odstrani-
te vrč iz podstavka.

OPOMBA: Ko po pripravi odstranite vrč iz podstavka, bo tipka s simbolom 
utripala. Ko vrnete vrč nazaj na podstavek, se utripanje ustavi.
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Penjenje mleka

Segrevanje čokoladnih napitkov

Delovanje
Uporabite	mešalni	nastavek	in	ustrezno	funkcijsko	tipko	po	spodnji	tabeli.

Uporaba – želeni rezultat Mešalni nastavek Tipka

Penjenje mleka 2a

Gretje mleka ali čokoladnih napitkov 2b

Vroče tekočine, npr. omake 2b

Hladno penjenje ali mešanje tekočine 2a ali 2b

1. Namestite ustrezen mešalni nastavek.

2. Napolnite vrč s tekočino.

3. Namestite pokrov.

4. Pritisnite funkcijsko tipko.

5.  Počakajte na samodejni izklop ali ponovno pritisnite funkcijsko tipko, če želite prekiniti 
postopek priprave.

6. Ko končate postopek priprave, odklopite napajalni kabel iz omrežja.

OPOMBA: Za optimalne rezultate uporabljajte mleko s 3,5 % maščobe in 
napolnite vrč z 225 ml. Mleko z 1,5 % maščobe, sojino mleko ali mleko brez 
laktoze se ne penijo prav dobro.

PREVIDNO:	Vrč	napolnite	največ	do	oznake	MAX,	drugače	se	bo	spenjeno	
mleko prelilo čez rob.

PREVIDNO: Vrč najprej napolnite z mlekom in šele nato dodajte kakav v pra-
hu, drugače bodo na mešalnem nastavku ostale grudice kakava. Ne napolnite 
vrča	nad	oznako	MAX,	sicer	se	bo	napitek	ob	mešanju	prelil	čez	rob.
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Čiščenje aparata

Podstavek
Zunanjost podstavka očistite s čisto krpo brez dodatnih čistil.

Vrč, pokrov in mešalni nastavki
•	 Vrč,	pokrov	in	mešalni	nastavek	vedno	očistite	takoj	po	uporabi.

•	 Odstranite	uporabljen	mešalni	nastavek	iz	vrča,	tako	da	ga	povlečete	navzgor.

•	 	Vse	dele	izperite	pod	toplo	tekočo	vodo,	pri	tem	pa	si	pomagajte	z	mehko	krpo	in	
dodatkom blagega detergenta za pomivanje posode.

•	 	Zakoreninjeno	umazanijo	lahko	odstranite	z	najlonsko	ščetko.	Dele	potem	oplaknete	s	
čisto vodo in jih posušite.

•	 	Očiščene	mešalne	nastavke	pospravite	v	predelke	na	spodnji	strani	podstavka,	da	jih	
ne izgubite.

Skladiščenje aparata
•	 	Aparat	očistite	tako,	kot	je	opisano	v	zgornjih	navodilih,	in	pustite,	da	se	sestavni	deli	v	

celoti posušijo.

•	 	Priporočamo,	da	aparat	shranite	v	originalno	embalažo,	če	ga	ne	boste	uporabljali	dalj	
časa.

•	 Aparat	vedno	hranite	izven	dosega	otrok	v	suhem	in	dobro	prezračenem	prostoru.

Odlaganje med odpadke
Pomen simbola »Wheelie Bin«
Skrbite za svoje okolje, zato ne odlagajte električnih naprav med gospo-
dinjske odpadke. Zastarele in poškodovane električne naprave odlagajte 
na občinskih zbirnih mestih. S tem boste pomagali preprečiti negativne 
okoljske in zdravstvene učinke ter prispevali k recikliranju in drugim obli-
kam izkoriščanja odsluženih električnih in elektronskih naprav.

OPOZORILO! Vedno izvlecite vtič napajalnega kabla iz omrežja, preden prič-
nete s čiščenjem. Pustite, da se naprava ohladi. Pri čiščenju nikoli ne potopite 
podstavka v vodo. To lahko privede do električnega udara ali požara.

PREVIDNO: Pri čiščenju ne uporabljajte žične krtače ali drugih abrazivnih 
predmetov. Nikoli ne uporabljajte ostrih ali grobih čistilnih sredstev.
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Odpravljanje težav

Motnja Možni vzroki Rešitev

Aparat	ne	ne	deluje	/	
motor se ne vklopi.

Je vrč pravilno nameščen 
na podstavek?

Preverite, ali je vrč pravilno  
nameščen na podstavek.

Je aparat vklopljen? Vklopite aparat.

Je električna vtičnica v 
okvari?

Poskusite z drugo vtičnico.

Mleko se ne peni. Je penilni nastavek pravil-
no pritrjen?

Preverite penilni nastavek.

Je nastavek blokiran?

Je v vrču premalo mleka? V vrču mora biti med 75 in 
225 ml tekočine.

Aparat	se	ugasne	pred	
predvidenim zaključkom 
priprave med ponavljajo-
čim vročim mešanjem in 
penjenjem.

Aparat	se	še	ni	ohladil. Pustite aparat 2 minuti, da 
se popolnoma ohladi. Ta 
čas lahko skrajšate, če vrč 
oplaknete z mrzlo vodo.

Tehnični podatki
Model PC-MS 1032

Napajanje 230-240 V ~, 50 Hz

Poraba energije 600–650 W

Razred zaščite Ι

Neto teža pribl. 1,08 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih spremembe v času razvoja izdelka.

Ta naprava je skladna z vsemi veljavnimi direktivami CE, kot sta elektromagnetna zdru-
žljivost	in	direktiva	glede	nizke	napetosti.	Izdelana	je	v	skladu	z	najnovejšimi	varnostnimi	
predpisi.
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Garancijska doba 24 mesecev
skladna z garancijsko deklaracijo

Datum nakupa

Žig in podpis prodajalca


