
Maxxo Növényitej készítő MM01 

 

Használati útmutató: 

- csatlakoztassa a kábelt a készülékhez, majd csatlakoztassa az el. hálózatba 

- a gép be van kapcsolva, amikor sípol, és a kezelőpanel összes gombja világítani kezd 

- vegye le a fedőt, tegye az edénybe az összes hozzávalót, a folyadékot és csukja le a fedelét 

- válassza ki a kívánt programot a Select gomb megnyomásával - a kiválasztott program ikonja 

világítani fog, a Start / Stop gomb megnyomásával elindíthatja a programot 

 

Ha a program kiválasztása után nem nyomja meg a Start / Stop gombot, a program 1 perc múlva leáll,  

automatikusan kikapcsol. A program elindítása után 1 percen belül ki tudja kapcsolja a programot a 

Start / Stop gomb újbóli megnyomásával. 1 perc múlva a program csak akkor szakítható meg, ha 

leválasztja a készüléket az elektromos hálózatról. 

 

Kikapcsolás: 

- a program befejezése után a készülék 20 másodpercig hangjelez, és a kész program ikonja villogni 

kezd 

- először húzza ki a villás dugót a konnektorból, illetve a csatlakozót a készülékből 

- nyissa ki a készülék fedelét, mossa meg a rozsdamentes acél részt folyó víz alatt, vagy áztassa le, 

miközben megakadályozza a víz bejutását az el. fejrészbe 

- az étel kiöntése után mossa el vagy áztassa le a készülék másik részét is, nagyobb mennyiségű 

üledék esetén a tartály alján használjon tejüledék-eltávolítót. Ismét megakadályouzva a víz bejutását 

az el. alkatrészekbe. 

 

Legyen óvatos a készülék kezelésekor, mivel az étel, a fej és a tartály forró lehet, az éles kések pedig 

sérülést okozhatnak. 

 

Karbantartás:  

- javasoljuk, hogy azonnal mossa el a készüléket a program befejezése után 

 

Mosogatógépben nem mosható! 

 

Tisztítás az Easy Cleaning programmal ("hideg" programokhoz ajánlott):  

- öntsön 1100-1300 ml vizet és egy kis klasszikus mosogatószert  



- csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és dugja be a villásdugót a konnektorba  

- válassza ki és kapcsolja be az Easy Cleaning programot, a program kb. 2-ig tart. 

 

Kézi tisztítás:  

- kézi mosás esetén akadályozza meg a víz bejutását az elektromos alkatrészekbe (felső rész 

kezelőpanel, elektróda a tartály fogantyújának alsó részén)  

- a funkcionális rozsdamentes acél felület megóvása érdekében a szivacs sima oldalával mossa (soha 

ne használjon drótkefét vagy éles tárgyakat)  

- hagyja mindkét részt minden mosás után alaposan megszáradni - a fejet késsel lefelé szárítsa meg 

 

Vastagabb rétegű leégés esetén a tartály alján javasoljuk a ScanPart vagy más tejfehérje-eltávolító 

használatát. Öntse a tejfehérje-eltávolítót a tartály aljára, hagyja legalább 30 percig hatni, és 

egyszerűen mossa el, vagy kövesse a tejfehérje-eltávolító utasításait. 

 

Programok:  

Plant-based milk: program gabonatejhez (zab, rizs, köles) vagy gabonatejhez hüvelyesekkel vagy 

dióval kombinálva. A melegprogram kb. 25 percig tart. 

 

Smoothie: program gyümölcs- és zöldségturmixokhoz, gyümölcslevekhez és tejturmixokhoz. 

Fagyasztva sorbetet vagy fagylaltot készíthet . Melegítés nélküli program körülbelül 4 percig tart. 

 

Soymilk: kizárólag szójatej előállítására. A szójabab áztatottan és nyersen is használható. Ez a 

program magasabb hőmérsékletet használ, mint a többi növényi tejprogram. A melegprogram kb. 30 

percig tart. 

 

Purée: program hüvelyesek, gabonafélék, zöldségek vagy gyümölcspürék és bébiételek elkészítésére. 

Minden összetevő tökéletesen összemixel. További víz hozzáadásával ez a program krémlevesekhez 

is használható. A melegprogram kb. 25 percig tart. 

 

Tofu: program házi tofu készítéséhez. Áztatott és nyers szójabab használható. A tofu előállításához 

Nigari-sóra van szükség, amely könnyen elérhető az interneten vagy az egészséges 

élelmiszerboltokban. A melegprogram kb. 40 percig tart. 

 

Porridge: gabonafélék, hüvelyesek és zöldségpürék programja. Az összetevőket nem mixeli olyan 

alaposan, mint a püré programnál. Darabokban marad az edényben. További víz hozzáadásával ez a 

program levesekhez is használható. A melegprogram kb. 25 percig tart. 



 

Nut milk: program dióból (mandula, kókuszdió, kesudió) való tej elkészítésére. A program nem 

használ olyan magas hőmérsékleteket, mint a szója vagy a gabonatej esetében. Melegprogram 

időtartama kb. 25 perc. 

 

Juice: gyümölcslé készítésére alkalmas. A Smoothie programhoz képest lassabb sebességet használ, 

így a gyümölcshússal együtt ihatja italt. Melegítés nélküli program körülbelül 5 percig tart. 

 

Jam: egészséges házi lekvárok készítésére alkalmas chia mag felhasználásával. Melegprogram 

időtartama kb. 35 perc. 

 

Easy Cleaning: "hideg" programok után (smoothie, juice) vagy néhány "meleg" program (plant-based 

milk, nut milk, jam) a tartály gyors mosására alkalmas. A nagyobb szennyeződéseket kézzel kell 

lemosni. Melegítés nélküli program, időtartama kb. 5 perc. 

 

Ne használjon jégdarabokat vagy fagyasztott összetevőket - ez károsíthatja a kést. Ha a víz hideg, a 

program a jelzettnél kissé tovább tart. A hozzávalókat kisebb darabokra vágva tegye az edénybe, 

nagyobb darabokat nem biztos, hogy jól mixeli össze. Ne kapcsolja be újra a meleg programokat, ha 

azok már futnak vagy éppen befejeződtek. Fennáll annak a veszélye, hogy az étel az edényben leég. 


