
Használati utasítás és garancia jegy

Kérem a használati utasítást jól megőrizni,
mert egyben tartalmazza a garancia jegyet is !

Mérlegen az egészség!

Soyabella SB-130 növényi tej készítő

Professzionális háztartási gépek az egészség szolgálatában!

Kizárólagos Importőr, forgalmazó és szerviz:
Krassza és Társai Kft.

Mobil 1:   06-(70) / 516-8999  Krassza György József
E-mail:   egeszseges-elet@freemail.hu
Internet: http://www.egeszseges-elet.hu

Tel/Fax:    06 -(1) / 204-4180



Készülék alkatrész lista
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1. Készülék fej a motorral
2. Jelző ledek a kezelő panellel
3. Túlfolyó érzékelő
4. Vágókések
5. Szűrőbetét finom (szójatej)
6. Szűrőbetét durva (rizstej)
7. Rozsdamentes edény
8. Elektromos csatlakozófej
9. Hálózati kábel csatlakozó
10. Tejtartó edény talapzat + fűtőszál
11. Mérőpohár
12. Tisztító kefe
13. Készülék tartó edény
+ Hálózati kábel

Hálózati feszültség 230V~50Hz

Teljesítmény felvétel:
Vágómű: 220W
Fűtés: 750W

Kés fordulatszám: ~ 11000 fordulat/perc

Töltő mennyiség:
babok 1 mérőpohár,
~70-95 gr száraz szójabab

Vízmennyiség: 1100 - 1300 ml

Súlya: 2,3 kg



A készülék leírása
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1. A teljesen automatikus Magic Bean szója tej készítő csak háztartási használatra,
kíváló minőségű anyagból készűlt.

2. A szűrő és a kés a hajtómotortól teljesen el van különítve, szigetelve, így
folyadék nem kerülhet a motortérbe.

3. A különlegesen élezett kések szavatolják az alapanyag finomra darálását.
A kések speciális hullámos kiképzése biztosítja az alapanyag  mikro finomságura
darálását.

4. A finom szója tej készítésének az idő tartama függ a készítési módszertől.
Ajánljuk a készítés előtt az alapanyagokat, szója, mogyoró, bab, rizs stb. 4-12 órát
előáztatni. Így a tej íze finomabb és emészthetőbb lesz.
Kényelmesen és gyorsan készíthet finom tejet rövid idő alatt.

5. A készítési és darálási műveletet egy mikro computer automatikusan vezérli.
Töltse bele az alapanyagot a megfelelő szűrő házba a hozzáadott mérőpohárral.
Annyi vizet adjon a tej tartó edénybe, 1 L-1,3 L amilyen sűrűségű tejet szeretne
készíteni.
Ezek után a hálózati kábelt dugja a készülékbe, majd a falikonnektorba.
Indítsa el a készüléket a bekapcsoló gombbal, hogy a műveletek elkezdődjenek.
Melegítés, darálás, szűrés.

6. A készülék automatikusan befejezi a tej készítését, egy sipoló hang kiséretében.
Így megakadályozza a tej megégését.

7. Amennyiben túl kevés, vagy túl sok víz lenne a tej készítő edényben, a készülék
nem indul el, standby módban marad, minden LED villog és sipoló hangot ad.



Biztonsági előírások
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...................................Típusú....................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított 24 hónapig terjedő, a
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, a jótállás a fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
Forgalmazó neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................................hó............nap           ..........................
/P.H/ aláírás

Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b

A készülék garanciális javítását az kereskedő végezteti.
Meghibásodás esetén kérjük személyesen kereskedőhöz a hibás készüléket,
a garanciális papírokkal és a számlával együtt.

visszajuttatni a

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Jótállási szelvény

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény
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A használati utasítást figyelmesen
átolvasni és kéznél tartani az újboli
átolvasáshoz. A biztonsági előírásokat
különösen vegyük figyelembe.

*A Magic Bean szója tej készítő készülék
minden  szabálynak, műszaki és biztonsági
előírásoknak megfelel. (EEC Directive 73/23)

*A készülék csak szabványos váltó
árammal üzemeltethető: 230V-50Hz.

*Figyelem! Amennyiben hosszabító
kábellel használja a készüléket, az
feleljen meg 16A. Csak szabványos
hosszabító kábelt használjon.

*Ne hagyja a készüléket áram alatt
gyermek, gyertmekek közelében!

*Az elektromos készülékek nem
gyerekjátékok. A Magic Bean készülék
gyermekektől távol használni és elzárni.
Soha ne hagyja az elektromos kábelt
lelógva.

*A Magic Bean szója tej készítő készüléket
csak száraz helyiségben használjuk.
Fontos! A készüléket stabil, szilárd felületen
használjuk.

*Figyelem! A kész folyadék (tej)
felforrósodik. Égési veszély áll fenn!

*Figyelem! A hálózati kábelt húzza ki a
falikonnektorból:
- mielőtt elhagyja a készítési területet
- minden tisztítás, ápolás előtt
- minden utántöltés előtt
- minden használat után

*A kábelt, minden esetben az egyik kézzel
a dugónál megfogva, a másik kézzel a
konnektort lefogva húzza ki.

*A hálózati kábelt célszrű az asztal, vagy a
bútor mögött vezetni a fali konnektorhoz.

*Mielőtt üzembe helyezné a készüléket és
feltöltené vízzel, a hálózati kábel ne legyen
csatlakoztatva a fali konnektorhoz.

*Kérem figyeljen arra, hogy a készülék más
nyílásaiba, motortérbe ne kerüljön semmilyen
folyadék! A tejek készítése közben nyomás és
gőz alakul, ezért a készítési  folyamat közben
ne nyissa ki a készüléket.

*Hibás, sérült hálózati kábelt, dugót soha ne
használjon!

*A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati
kábelt és várja meg míg a készülék meghűl.
A készülék külső felületét, egy éppen nedves
rongyal takarítsa, majd egy szárazzal törölje
át.

*A nem szakszerű javítása sérülést okozhatnak
mind a készüléknek, mind a használójának!

A garancia érvényét veszítheti.

*Figyelem! Karbantartást és javítást kizárólag
csak a kerekedő végeztethet.

*Ha nem a megfelelő előírásoknak és célra
használja a készüléket, a gyártó nem vállal
felelősséget a bekövetkezett károkért.

SoyaBella

SoyaBella

SoyaBella

SoyaBella

Én
belygzo.ervenytelen



Óvintézkedések
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1.A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét

vonja maga után.
6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási

kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a, elsősorban - választás szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményeznek, figyelembevéve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenség;
b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint - megfelelő árleszállítást
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon
belül évrévnyesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserlést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek a jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről,
valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a
fogyasztónak át kell adni.Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben
meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni
álláspontjáról, legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba
keletkezésének időponja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó 2004. június 30-ig a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a
fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elmei kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen
kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:

Eljárás vita esetén:

A jótállási felelősség kizárása:

Fontos tudnivalók a garanciáról

1. A készüléket egy erős, stabil felületen használja. Gyermekek közelében figyeljen arra,  hogy
elegendő magasságban és elérhetetlen közelségben legyen a készülék.

2. A tej készítő edényben (7) a vízszint megfelelő mennyiségű legyen a két jel között.
Amennyiben ez kevesebb vagy több, a készülék nem dolgozik hibátlanul.

3. A szűrő házat (5-6) mindig erősen húzzuk meg a helyén. Figyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne a kiöntő nyíláson feküdjön fel, mert ott forró gőz távozhat.

4. A szójababokat alaposan tisztítsuk meg vízzel. Figyeljen arra, hogy a babbal együtt ne kerüljenek
bele kisebb kavicsok esetleg homok  vagy más, kemény nem oda illő tárgyak a szűrő házba (5-6).

5. A készülékbe Tilos vizet utántölteni és a motor részt  kiemelni a tej készítési tartályból ha már a
műveletet elindította.

6. Az előírt mennyiségnél soha ne használjon több alapanyagot.

7. A készítési és lehülési fázis után a hálózati kábelt előszőr a fali konnektorból, majd a készülékből
húzzuk ki. A motorrészt (1) a tartályból emelje ki és állítsa bele a készülékhez adott műanyag tálba
(13).

8. A készülék tisztítását csak akkor kezdje, ha a hálózati kábel ki lett húzva a fali konnektorból.
A tej készítés befejeztével alaposan tisztitsuk meg a készülék egységeit. Szűrőházak (5-6) alapos
gondossággal, esetenként forró vízben hagyni ázni vagy kifőzni! A szűrőházba beleszáradt alapanyag
a következő készítés során nem megfelelő minőséget fog eredményezni. A motorházon a késeket (4)

és a hőfok mérőt (3) is tisztítsuk meg egy finom szivaccsal.
A tej készítő edényt (7) a tej kiöntése után, nem agresszív mosószeres vízzel tisztísuk meg, de
időnként hagyjuk ázni forró vízben, így elkerűlve csírásodást.
A készülék külső rozsdamentes burkolatát éppen nedves, majd egy száraz rongyal töröljük át.
Figyeljen arra, hogy a fejen a hálózati csatlakozóba soha ne kerüljön semmilyen folyadék mert
zárlatot okozhat és tönkre mehet a motor.
Ha mégis megtörténne, hogy a motorrészbe víz kerül addig ne használjuk míg teljesen ki nem száradt.

9. A motorrészt (1) soha ne tegyük le fordítva a fejére! Mindig a műanyag tálba állítsuk (13).

10. Vigyázzunk arra hogy a kések nagyon élesek, a szűrő ház pedig forró a használat után.
A tisztításnál ezeket vegye figyelembe.

11. Hibás hálózati kábelt és dugót ne használjon! Feltétlen mihamarabb cserélje ki!

12. Mindig maradjon a közelben ha a készülék üzemel.
Amennyiben nem használja a készüléket, mindig legyen a hálózati kábel kihúzva

a fali konnektorból!

Forrázás veszély!

(vigyázat élesek!)

Áramütés veszély!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül, gyermek
közelében!



Tisztítás és tárolás

Üzembehelyzés
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Miután kihűlt a készülék, a szűrő házat (5-6) a kialakított megfogónál tekerjük le
a motor házról (1). A szűrő házban visszamaradt szójabab pürét távolítsuk el.
Vigyázzunk és figyeljünk arra, hogy a kések nagyon élesek. A többi alkatrészek
mint: motor tenegely melyen a kés található (4), hőmérséklet érzékelő (8),
alapanyag szűrő ház (5-6), tejtartó edényt (7) megfelelő szivaccsal tisztítani.

Máskülönben a következő készítés során megváltozhat a tej minősége és íze.
A készülék külső rozsdamentes házát egy éppen nedves, majd egy száraz rongyal
töröljük át.
A készülék motor tartó fejet (1) soha ne tegyük folyó csapvíz alá!
Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, száraz jól szellőző
helyen tárolja.
Mindig ügyeljen a készülék megfelelő tisztaságára, hogy ne alakulhassanak ki
csírák, penészek.

A szűrő házakat (5-6) minden használat után megfelelő gondossággal tisztítsuk,
hogy a rajta lévő kis finom lyukak ne duguljanak el!

1. Tegyen vizet a tejtartó edénybe (7).
A vízszint az alsó és felső jel között kell legyen. A víz mennyiség a kívánt tej
sűrűségétől függ. A min. 1 Liter amennyiben sűrűbben kívánja a tejet,
a max. 1,3 Liter így hígabb tej lesz az eredmény. Ha rövidíteni szeretné a készítési
időt, megteheti, hogy valamivel melegebb max. 40C-os vizet használjon a
készítsehez.

Ha a víztartályban kevés a víz, akkor a készülék egy sipoló hanggal és
villogó LED sorral jelzi ezt.
Húzza ki a hálózati kábelt a fali konnektorból, öntsön annyi vizet a tartályba, hogy
a szint megfelelő legyen és kezdje újra a készítési folyamatot.

Figyelem!

Szabadalommal védett mágneses
ikerhenger technológia!

Forgalmazó: Krassza és Társai Kft.
Tel/Fax: 06-1/204-4180, Mobil:06-70/516-8999
Internet: www.egeszseges-elet.hu

* Green Star, Champion, Solo Star II présgépek
* Vízgőz-desztilláló
* Növényi tej készítő készülék
* Automata locsolással  ellátott csíráztatótál
* Personal Blender profi kézi mixer (jégkockát is)
* Vita-Mix és Omniblender nagyteljesítményű turmixgépek
* Z-Star műanyag kézi búzafűprés
* Energiaspirál
* Excalibur professzionális aszaló készülék
* Króm, Vas, Szelén természetes alapanyagú tabletták
* Eredeti kristálysó és belőle  készült termékek

HUMICIN
Himalaya

További termékeink:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Professzionális zöldség- gyümölcs
és kézi búzafű prések
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2. Tegye az alapanyagot - szója, rizs, mandula stb - (70- 90g) szárazon vagy
beáztatva a szűrőházba (5-6).
Kérem figyeljen arra, hogy a szűrőház (5-6) rendesen rögzítve legyen a késen.

3. A készülékhez adott hálózati kábelt a megfelelő sorrendbe kösse össze a
fali konnektorral. Először a készülék majd a fali konnektor.
A piros LED villogni kezd majd egy sipoló hang követi, mely azt jelenti a készülék
üzemben van. Válassza a megfelelő programot.
Szétszedési sorrend. Először húzzuk ki a hálózati kábelt a fali konnektorból majd a
készülékből.

Az gomb megnyomásával beszüntethető minden a készítési folyamat!AUS

Problémák és megoldásuk

Probléma Hiba lehetőség Elhárítás

A LED-ek nem villognak
a kijelzőn

A. Nem stabil a feszültség
B. A dugó nincs rendesen

csatlakoztatva
C. Probléma a konnektorral
D. Forró a készülék

A.Várni míg stabil lesz
B. Ellenőrizni a dugót, hogy
helyesen van-e csatlakoztatva
C. Ha szükséges konnektor csere
D. Készüléket ~30 percig hűlni

A tej túl folyik az edényből
A. Sok a víz
B. A túl folyás érzékelő nincs
rendesen tisztítva
C. Túl sok a hab. Nincsenek
megmosva a babok
D. Koszos a szűrőház

Hálózati kábelt kihúzni és
mindent elmosni
A. Ellenőrizni a vízszintet
B. Túlfolyó érzékelőt tisztítani
C. Új babokat jól átmosni
D. Alapanyag szűrőt alaposan
megtisztítani

A motor sebesség alacsony

A babok darabosak
maradnak

A. Nem stabil a feszültség
B. A szűrőház lyukai el vannak
tömődve
C. Túl sok az alapanyag, vagy
nagyok és kemények a babok

A. Várni míg stabil lesz
B. Szűrőházat alaposan tisztítani
C. Babokat előázatatni

Nem működik a fűtés
A. A vízszint túl magas, vagy
túl alacsony
B. Túl sok a hab képződés

Hálózati kábelt kihúzni
A. Ellenőrizni a vízszintet
B. Habot merőkanállal
eltávolítani, a túlfolyó érzékelőt
tisztítani és újból kezdeni a
készítést

A készülék nem fogadja el
a programot és a fő
funkciók nem működnek
megfelelően

A készülék nem viszi végig az
automatikus programot

Hálózati kábelt 1 percre kihúzni

A készülék 30 percnél
tovább készíti a tejet

A víz hőmérséklet túl hideg 10C
alatti
vagy túl sok a víz
vagy túl sok a bab

Használjunk valamivel melegebb
vizet max. 40C
ellenőrizni a bab mennyiséget
ami max. Másfél edény

Hangos a darálás A. Túl kevés a víz
B. Eltömődött a szűrőház
C. A szűrőház nincs rendesen a
helyén

Hálózati kábelt kihúzni
Víz mennyiséget ellenőrizni
Szűrőházat tisztítani és rendesen
a helyére tenni
Új babokat használni

A szója tej túl híg és a
babok nincsenek rendesen
szétdarálva

A. Koszos a szűrőház
B. Túl sok a bab

A. Szűrőházat alaposan tisztítani
(fényforrás felé tartva ellenőrizni
a kellő tisztaságát)
B. Bab mennyiséget ellenőrizni

Víz betöltés.                   Szűrőház felhelyezése.       Hálózat összeszerelési
sorrend.
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Biztonsági tanácsok Receptek
Rizs és szezám tej

Mandula tej

Okara recept

Okara rizs fasirt
Hozzávalók:

Készítés:

Okara gombóc leves
Hozzávalók:

Készítés:

Okara zabpehely fasirt
Hozzávalók:

Készítés:

A mérő edényt 2/3 rizzsel töltsük fel. Majd alaposan mossuk át, tiszítsuk meg.
Ezután adjon hozzá 1/3 mérő edény szezám magot. Az íz fokozása érdekében a
szezám magokat egy serpenyőben olaj és zsír nélkül pirítsuk meg.
Főzési eljárás, mint a rizs tej. A maradék pépet beletehetjük a kész tejbe.

Másfél mérő pohár pucolt mandulát ~90 g-ot  6-8 órán át meleg vízben beáztatni.
Ezután alaposan mossuk meg. Főzési eljárás, mint a rizs tej.
Ha krémesebben kívánja a tejet, adjon hozzá 1-2 kanál rizst.

A szója bab velő, mely a szója tej készítésénél visszamarad (Okara) ázsiában
gyakran használt alapanyag. Sok fehérjét és rost anyagot tartalmaz.

1 csésze Okara, 1 csésze főzött barna rizs, 1 evőkanál baromfi fűszer
1 csésze Dinkle barna kenyér, 1/2 csésze mogyoró, 1 teáskanál hagyma,
1 teáskanál fokhagyma por. keverjen össze minden hozzávalót mint ha
csak fasirtot készítene. Formázza pogácsa alakúvá. Süsse meg mind a két oldalát
olajban. Ajánljuk a paradicsom szószt, vagy gomba szószt.

1 csésze Okara, 1/2 csésze kukorica dara, 6 evőkanál olaj,  1/2 csésze
mazsola, 1 teáskanál só, 1 teáskanál paprika, 1 gerezd szétnyomott fokhagyma,
főzött gyümölcs levek az izlése szerint. Minden száraz anyagot keverjen
össze és formázzon Okara gombócokat. Tegye a gombócokat a forró levesbe és
főzze 5-10 percig.

1 csésze Okara, 2 csésze finom zabpehely, 0,2 liter gyümölcslé,
1 fej hagyma, sárgarépa, zeller, só, bors. alap recept 8 db fasirtnak.
A zabpelyhet az Okarával és gyümölcs lével összekeverni. ~10 percig hagyjuk
állni. Ezután minden fűszert keverjünk bele az izlésünknek megfelelően.
Ne jó ha túl kemény a pép, akkor megfelelő az állaga ha nedves kézzel könnyen
tudjuk formálni fasirtnak. Egy kevés olajat felmelegítünk a serpenyőben és mind
a két oldalt arany barnára sütjük.

A készülék nem gyerek
játék!

Soha ne dugja a hálózati
kábelt vizes kézzel a
konnektorba!

Vigyázzon a tisztításnál a
kések nagyon élesek!

Stabil, erős felületen
használja a készüléket!

A készítés során felmerülő
áramszünet esetén ürítse ki
a készüléket és kezdje
újra a műveletet!

A tisztításnál figyeljen
arra, hogy a hálózati csatlakozóhoz
semmilyen módon ne kerüljön
folyadék!

Figyeljen arra, hogy  a
készítés során forró gőz
távozhat a készülékből!

Hideg vizet vagy max.
40C-os vizet használjon
a készítésnél!

Figyelem! A készítés
befejeztével forró a
szűrőház!
Égési veszély!
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Tofu készítése

Ajánlatunk

Első lépésben készítsen szója tejet. Lásd: szója tej készítés rovat.
Hagyja a tejet kihűlni 70-80C-ra.

Áztasson be 4-5g NIGARI-t (állítólag Bio boltban kapható) 1/8 liter vízben, majd
keverje bele a 70-80C-ra kihűlt szója tejbe. Figyeljen arra, hogy a tej készítése
után, ne hűljön le jobban mint 70-80C. A művelet után öntse le a felesleges vizet,
és egy rongyba téve csavarja ki a maradék vizet a TOFUból. A kész gombócot
tegyük formába majd  3-4 kg súllyal prédeljük le. 10-24 óráig hagyjuk  a
hütőben a kívánt keménységtől függően. A közben alakult vizet öntsük le a
Tofuról. Majd következhet egy újboli préselés. Ha kész, a Tofut tegyük hideg
vízbe ami nem kötelező, de ha a Tofut vízben tároljuk, semleges lesz az íze.
Így ~ 8-10 napig tárolhatjuk a hütőben, napi vízcserével egybekötve.
Az 1 liter szója tejből ~150g Tofu készíthető.

Adjon a frissen készűlt szója tejhez  4-6 evőkanál frissen préselt citrom levet,
majd hagyja állni 20 percig. A további lépéseket kövessük az 1 Variáció alapján.
Ennél a készítési módnál ne áztassuk elő a szója babot, elegendő a többszöri
forró vizes átöblítés.

1 variáció

2 Variáció

A sikeres tej készítéshez elengedhetettlen a mindig tiszta szűrőház (5-6).
Ezért minden esetben a főzést követően, frissen tisztítsa meg a szűrőházat.
Használjon (ha kapható) fehérje tisztítót.
A készülék csak és kizárólag az előírt alapanyagokkal használható. Ne használjuk
másra pl. más italok melegítésére. Vigyázzon a szűrő betét forró!
Ha sűrűbb szója tejet vagy Tofut szeretne, akkor a már előzőleg készített tejből
2/3 részt potólhatunk a következő tej készítéséhez vagy adjon 1 evőkanál rizst
a babokhoz.

A kocsonyásodás elkerülése érdekében amit a gyümölcs sav okozhat,
csak a tej kihülése után adagolja hozzá az édesítőszert méz, szörp, cukor stb.
Édesíteni:

Rövid használati utasítás a tej készítéséhez

1.Az alapanyagot jól mossuk meg és az esetleges látható koszt, kavicsokat
távolítsuk el. 1 mérő pohár babot esetleg 4-12 óráig célszerű beázatni. 10 kép.
2. Töltse fel vízzel a tej készítő kannát (7) a megfelelően a két jel közé. Figyeljen
a minimum és  maximum jelölésekre.
3. Töltse

6. Az elindításhoz nyomja meg a megfelelő programválasztó gombot .
7. A készülék ~15 perc után a  tej készítés befejeztével egy
sipoló hangot hallat. Nyomja meg az gombot és húzza ki a hálózati kábelt a
fali konnektorból.
8. A hálózati kábelt előszőr a fali konnektorból, majd a készülékből
húzzuk ki 14 kép.
9. A motor fejet (1) vagyük le a tej készítő kannáról (7) majd állítsuk bele
a hozzáadot műanyag edénybe (13). Vigyázzon arra, hogy a motor fej (1)
levételénél forró gőz távozhat a tej készítő edényből (7). 15 kép.
Tisztítsa alapos gondossággal a készülék alkatrészeit nagy figyelmet fordítva a
szűrő házakra (5-6). A fej egységen a hálózati csatlakozóba ne kerüljön semmilyen
folyadék!

a szűrő házba (5-6) az alapanyagot 11 kép.
4. Rögzítse meg erősen a szűrő házat (5-6) a késekhez a motor fej (1) aljához 11 kép.
Tegye a motor fejet (1) a tej készítő kannára (7) 12 kép.
5. Dugja össze a hálózati kábelt a készülékkel majd a fali konnektorral a helyes
sorrendben 13 kép.

minden LED világít és
MILCH

AUS

Figyelem!
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Szója tej készítése

Kávé és fűszer őrlő “MÜHLE” malom
program

Rizs tej készítése
1-3 lépés mint az üzembehelyzés.

MILCH

AUS

Világító sárga, narancs LED szója tej készítés!
Villogó sárga, narancs LED kész a szója tej!

Készíthet finom szója tejet száraz vagy előre beáztatott alapanyagokból.
Amennyiben a száraz babot választja, alaposan öblítsük át forró vízzel.
A mi ajánlatunk, hogy a babokat 4-12 órán át hideg vízben áztassuk elő.
Ezután öntsük le a vizet és a készítéshez használjunk friss vizet. Így könnyen
eltávolodik a keserű anyagok a szója babról és finomabb lesz a tejünk.
Adjon a készülék szűrő házába (5) egy mérőpohár babot ami ~70g.
Szárazon, vagy már az előre beáztatott alapanyagból.
Ezután dugja a hálózati kábelt a gépbe, majd a fali konnektorba.
Üzemben van a készülék. Egy hangot fog hallani és a LED sor villogni kezd.
Nyomja meg a készítési kapcsoló gombot. Most a piros LED fog villogni.
A készülék automatikusan elindítja a programot és ~15 perc elteltével befejezi
a tej készítését.
Ha be akarja fejezni a készítést, nyomja meg az ki kapcsoló gombot, majd
húzza ki a hálózati kábelt a fali konnektorból majd a készülékből.
Lásd 5 kép.
Ezután vegyük ki a készülék fejet (1) a tej kannából (7) és állítsuk bele a tartó
edénybe (13).
Izlés szerint egy finom szűrőn keresztül szűrhetjük a tejet. Ezután a szűrő házból
(5) távolítsuk el a maradék szója pépet (OKARA).
A kés éles az (OKARA) FORRÓ!

1-3 lépés mint az üzembehelyzés.

Bármilyen fajta rizst használhatunk. Találja meg magának a leg megfelelőbb
alapanyagot a rizseknél. A mérő pohár ~ 115g rizsnek felel meg. A tej készítő
edénybe (7) adjon 1,1-1,3 liter vizet a kívánt tej sűrűségének megfelelően.
Alaposan mossa át az alapanyagot és távolítson el minden koszt és kavicsokat.
Ajánljuk a rizst 4-6 óráig beáztatni. Tegye a rizs a szűrő házba (6).
Helyezze áram alá a készüléket. lásd 4 kép. A készülék hangal jelzi, hogy üzembe
helyeztük. A LED pirosan világít. Nyomja meg a a művelet
indításához. A kis zöld LED villogni kezd.
~ 15 perc elteltével automatikusan befejezi a készítést. Minden LED világít és
~ 30 másodpercig egy sipoló hangot ad. Ezután húzza ki a hálózati kábelt a fali
csatlakozoból és a készülékből. A főzési idő rövidíthető, ha max.40C-os vízzel
tölti fel a tej készítő kannát (7).

Kérjük, hogy a rizs készítésénél ne használjon más adalékokat
pl.húst, halat stb. A motor nem bírja ezt a terhelést. Túlmelegszik és tönkremehet.
A készülék fejet (1) a tej készítő tartájból (7) kiemelni és bele tenni a hozzá adott
műanyag tálba (13). Figyeljen a kések fokozott élességére és az alapanyag pép
forróságára!
Izlés szerint finom szűrőn átszűrhetjük.

Milch gombot

Figyelem!

Világító piros LED rizs tej készítés!
Villogó piros LED kész a rizs tej!

Tegye az őrőlni kívánt alapanyagot a szűrő házba (5-6).
Helyezze a szűrő házat a vágóműre (4).
Tegye a fejegységet (1) a tej készítő edényre víz nélkül (7).
Nyomja meg a feliratú gombot.
Annyiszor darálja át az alapanyagot, míg eléri az Ön által kívánt finomságot.

MÜHLE

Világító zöld LED malom funkció!


