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ÖRYGGISVIÐVÖRUNARTÁKN
OG VIÐVÖRUNARORÐ
Þetta er öryggisviðvörunartáknið. Það er notað til að vara þig við mögulegri hættu á meiðslum.
Farðu eftir öllum öryggisleiðbeiningum sem fylgja þessu tákni til að koma í veg fyrir möguleg
meiðsl eða dauða.
Ábendingarorð
Taktu eftir notkun á orðunum HÆTTA, AÐVÖRUN og VARÚÐ sem fylgja öryggisleiðbeiningunum.
Ábendingarorðið sem fylgir hverjum leiðbeiningum hefur verið valið samkvæmt eftirfarandi viðmiðum:

H Æ T TA

AÐVÖRUN

VARÚÐ

ATHUGIÐ

HÆTTA
gefur til kynna hættuástand sem veldur dauða eða
alvarlegum meiðslum ef það er ekki
AÐVÖRUN
gefur til kynna hættuástand sem gæti valdið dauða
eða alvarlegum meiðslum ef það er ekki forðast.
VARÚÐ
gefur til kynna hættuástand sem gæti valdið minniháttar
eða miðlungsalvarlegum meiðslum ef það er ekki forðast.
ATHUGIÐ
er notað til að fjalla um vinnubrögð sem tengjast ekki
líkamlegum meiðslum.

Öryggisviðvörunartákn og viðvörunarorð
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MIKILVÆGAR
ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR
Við notkun á raftækjum ætti alltaf að fylgja lágmarks öryggisráðstöfunum,
þar á meðal eftirfarandi:
Lesið allar leiðbeiningar

AÐVÖRUN
Ekki ætlað til notkunar af
börnum.

• Náin umsjón er nauðsynleg þegar
Thermomix™ TM5 er notað nálægt
börnum.
• Fólk með skerta líkamlega, skyn-, eða
andlega getu, eða litla reynslu og/eða
þekkingu má nota tækið ef umsjón er
höfð með því eða þeim leiðbeint um
örugga notkun þess og mögulega
hættu.

• Thermomix™ TM5 er eldhústæki
ætlað til notkunar í heimahúsum eða
öðrum svipuðum stöðum. Börn mega
ekki leika með það. Geymdu tækið og
rafmagnssnúrur þess þar sem börn ná
AÐVÖRUN
ekki til. Ef Thermomix™ TM5 er notað
Hætta á raflosti.
nálægt börnum skaltu íhuga að nota
læsikóða, sjá bls. 52.
• Takið Thermomix™ TM5 alltaf úr
sambandi þegar það er ekki í notkun,
• Eingöngu fullorðnir einstaklingar
áður en hlutar eru settir í eða teknir úr
mega nota Thermomix™ TM5. Börn
(s.s. varnargrind), og fyrir þrif.
mega ekki nota það – ekki einu sinni
undir eftirliti fullorðins. Haltu börnum
• Ekki má setja Thermomix™ TM5 ofan
frá tækinu þegar verið er að nota það.
í vatn eða annan vökva. Þrífið
Vinsamlegast gættu þess að vara börn
eingöngu með rökum klút. Ekkert vatn
við mögulegri hættu vegna hita/gufu,
eða óhreinindi má komast inn í
þéttingar á heitu vatni og heitra
aðaleininguna.
y firborða.
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• Ekki nota Thermomix™ TM5 ef
snúran eða innstungan skemmast, ef
tækið bilar, eða ef Thermomix™ TM5
dettur niður eða skemmist á nokkurn
hátt. Skilaðu Thermomix™ TM5
tækinu þínu til næsta viðurkennda
söluaðila fyrir skoðun, viðgerðir eða
rafmagns-/vélbúnaðarstillingu eða ef
Thermomix™ TM5 tækið hefur dottið
niður eða er skemmt á einhvern hátt.
• Ekki má nota Thermomix™ TM5
utandyra.

AÐVÖRUN
Til að koma í veg fyrir hættu á
bruna og skurðarsárum, má ekki
reyna að þvinga upp skálarlokið.
• Aðeins má opna skálarlokið þegar
hraðinn er stilltur á „0“ og eftir að
lásinn hefur opnast

AÐVÖRUN
Ef holan í skálarlokinu er hulin
eða stífluð á meðan hitun fer
fram, getur þrýstingur safnast
upp í skálinni og heitt innihaldið
getur spýst úr henni.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð þegar
eldun fer fram eða ef mælibollinn ýtist
upp skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi. EKKI snerta stýrihnappana.
• Ekki má fylla suðukörfuna hærra en
upp að hámarkslínunni.
• Ekki má fylla skálina hærra en upp að
hámarkslínunni (2,2 lítrar).
• Tryggðu að enginn matur sé í holunni í
skálarlokinu.
• Til að hleypa út gufu og koma í veg
fyrir of mikinn þrýsting, skaltu gæta
þess að holan í skálarlokinu sé aldrei
hulin eða stífluð – hvorki að innan (t.d.
af mat) né að utan (t.d. af viskustykki).

Mikilvægar öryggisráðstafanir
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AÐVÖRUN
Þú gætir brennt þig af heitum mat
eða gufu sem sleppur út eða með
því að snerta heitt yfirborð.
• Fjarlægðu skálina varlega svo að
innihaldið skvettist ekki upp úr henni.
• Sýndu aðgát þegar þú setur vökva í
skálina, því þeir gætu spýst skyndilega
út aftur vegna uppgufunar
• Gættu þín á heitum mat sem slettist
mögulega út um skálaropið. Til að
koma í veg fyrir meiðsl við vinnslu á
heitum mat, skaltu setja mælibollann í
opið á skálarlokinu og ekki snerta eða
laga mælibollann.

• Við hærri hraða getur heitur matur
spýst út eða heitur vökvi freytt upp úr.
Þess vegna má aðeins nota lágan hraða
(x–6) við hátt hitastig (>60°C eða
Varoma hitastig).
• Notkun á túrbóhraða eða snöggar
hraðabreytingar við blöndun á heitum
mat geta valdið brunasárum.
• Við blöndun á heitum mat skal auka
hraðann smám saman.
• Ekki snerta yfirborð skálarinnar,
eða hluta skálarloksins, Varoma
gufusjóðarann eða mælibollann þar
sem að þau verða heit við vinnslu á
heitum mat.

• Snertu aðeins handföngin á hliðum
• Til að koma í veg fyrir slettur skaltu nota
Varoma gufusjóðarans þegar hann er
mælibollann, suðukörfuna eða Varoma
heitur.
diskinn til að hylja holuna í skálarlokinu.
Aðeins er hægt að tryggja öryggi þegar
• Þegar þú fjarlægir Varoma
upphaflegir Thermomix™ TM5
 ufusjóðarann af skálarlokinu og
g
fylgihlutir eru notaðir. Tryggðu að
leggur hann til hliðar skaltu alltaf
fylgihlutirnir eða holan í skálarlokinu
hafa Varoma lokið á.
séu ekki hulin eða stífluð að innan eða
utan með viskustykki eða álíka.
• Thermomix™ TM5 getur myndað
stöðugan gufustraum við eldun, eftir
því hvaða stillingar voru valdar. Haltu
þig frá gufunni. Heit gufa mun rísa
upp úr gatinu í skálarlokinu þegar
Varoma gufusjóðarinn er fjarlægður.
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Heit gufa gæti sloppið út meðfram
hliðum og frá toppi Varoma loksins við
notkun.
• Ekki nota Thermomix™ TM5 með
skemmdum aukahlutum.
• Hætta er á húðbruna vegna yfirsuðu
ef mikið magn af mat er hitað við hátt
hitastig (>90°C og Varoma hitastig).
Ef það sýður yfir, skaltu ýta á
stýrihnappinn til að stöðva
Thermomix™ TM5 tækið.

• Sýndu varúð þegar þú tekur suðukörfuna
úr. Innihald suðukörfunnar gæti slest til
þegar karfan er tekin úr.
• Ekki taka blöndunarkörfuna í sundur
þegar hún er heit.

AÐVÖRUN
Eldhætta. Röng staðsetning getur
valdið því að kvikni í
Thermomix™ TM5 eða að það
detti og valdi meiðslum.

• Þegar þú fjarlægir Varoma lokið, skaltu • Kviknað getur í Thermomix™ TM5 ef
halla því frá andliti og líkama til að
það kemst í snertingu við ytri hitagjafa.
forðast gufu.
• Ekki setja það nálægt heitu yfirborði
• Tryggðu að sum götin í Varoma
eða eldavél.
disknum og bakkanum eru ekki hulin
af mat til að stýra losun á gufunni.
• Settu Thermomix™ TM5 tækið þitt á
hreint, stöðugt, óhitað, afnt yfirborð
• Settu Varoma gufusjóðarann rétt á
til að hindra að það renni til eða kvikni
skálina og Thermomix™ TM5 til að
í því.
koma í veg fyrir að hann losni.
• Ekki láta rafmagnssnúruna hanga
• Losaðu og fjarlægðu sleifina úr
fram af borði eða eldhúsbekk, eða
suðukörfunni eftir að þú hefur fjarlægt
snerta heitt yfirborð, svo sem eldavél.
suðukörfuna og sett hana á slétt
y firborð. Ef sleifin er fest við
blöndunarkörfuna gæti hún velt henni
við svo að heitt innihaldið dettur úr.

Mikilvægar öryggisráðstafanir
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AÐVÖRUN
Notkun á aukabúnaði eða hlutum
sem Vorwerk mælir ekki með eða
selur getur valdið eldsvoða,
raflosti eða meiðslum.
• Notaðu aldrei Thermomix™ TM5 með
hlutum eða búnaði fyrir eldri gerðir af
Thermomix™ TM5 .
• Notaðu aðeins sleifina með meðfylgjandi öryggishring til að hræra í mat í
skálinni. Notaðu aldrei önnur áhöld
(s.s. skeið). Þau gætu flækst í hnífnum
og valdið meiðslum.

AÐVÖRUN
Hætta á skurðarsárum
• Blöðin eru beitt. Meðhöndlið af varúð.
Haltu í efri hluta hnífsins þegar þú
fjarlægir hann eða setur aftur í.
• Sýndu varúð þegar þú fjarlægir
hnífinn svo að hann detti ekki
óvart úr.

AÐVÖRUN
Segulstálin í uppskriftaflögunni
gætu haft áhrif á gangráða.
• Segulstálin í Thermomix™ TM5
uppskriftaflögunni og tengi hennar gætu
haft áhrif á gangráða eða innri
hjartastuðtæki. Haltu Thermomix™ TM5
uppskriftaflögum og tengjum hennar frá
gangráðum eða innri hjartastuðtækjum.
Varaðu fólk með gangráða eða innri
hjartastuðtæki við.

VARÚÐ
Læsibúnaðurinn getur klemmt
fingur þína.
• Forðastu snertingu við hreyfanlega
hluti. Snertu aldrei læsiarmana eða
skálarlokið við opnun eða lokun á
Thermomix™ TM5.
• Haltu hári og fatnaði frá hreyfanlegum
hlutum í Thermomix™ TM5.

• Gakktu úr skugga um að slökkt sé á
tækinu og að það sé ekki læst áður en
• Haltu höndum og áhöldum frá skálinni
þú tekur aukahluti af eða setur þá á.
til að koma í veg fyrir meiðsli eða
skemmdir á Thermomix™ TM5.
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VARÚÐ
Skemmdir aukahlutir geta valdið
meiðslum.
• Ef einhverjir Thermomix™ TM5
aukahlutir skemmast vegna hnífsins
við vinnslu á mat, skaltu henda
matnum. Hafðu samband við
Vorwerk til að fá nýjan aukahlut.
• Skoðaðu þéttihringinn reglulega til að
athuga mögulegar skemmdir. Ef lokið
skemmist eða lekur skaltu skipta strax
um það. Ekki er hægt að fjarlægja
þéttihringinn og ef það er reynt getur
það leitt til skemmda þannig að skipta
verður um skálarlokið.

VARÚÐ
Þú gætir orðið fyrir meiðslum eða
skemmt Thermomix™ TM5 tækið
þitt eða aðrar eignir.
• Ekki breyta Thermomix™ TM5 tækinu
þínu eða aukahlutum þess.
• Skildu Thermomix™ TM5 aldrei eftir án
eftirlits á meðan það er í gangi. (Athugaðu að sumar sjálfvirkar uppskriftir
sem nota lítinn hraða og lágan hita má
búa til í Thermomix™ TM5 án eftirlits.
Þessar undantekningar munu koma
skýrt fram í uppskriftinni.)
• Thermomix™ TM5 getur farið úr
jafnvægi við að hnoða deig eða skera
mat svo að tækist færist eftir borðinu.
Haltu Thermomix™ TM5 frá brúninni
svo að það detti ekki niður.
• Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt
rými (frá skápum og hillum) fyrir ofan
og í kringum Thermomix™ TM5 og
Varoma til að koma í veg fyrir skemmdir
út frá heitri gufunni.

Mikilvægar öryggisráðstafanir
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ATHUGIÐ
• Aðeins má setja tækið í samband við
riðstraum með kló sem var sett á af
viðurkenndum fagaðila. Rafspennan
og veitan verða að vera í samræmi við
merkið á klónni (eða innstungunni).
• Snúðu aðeins hraðastillinum þegar
þeytarinn er rétt festur á. Ekki stilla
á hærri hraða en 4 þegar þú notar
þeytarann. Ef það er gert, getur
þeytarinn skotist út og skemmst.
• Notaðu aldrei sleifina þegar þeytarinn
er í notkun.
• Ekki bæta við innihaldsefnum sem
geta skemmt eða stíflað þeytarann
þegar hann er festur við hnífinn og
mótorinn er í gangi.

• Snúa verður skálarsætinu eins langt
og það kemst og læsa því. Ef
skálarsætið og hnífurinn eru ekki
rétt sett í getur það leitt til skemmda
á öðrum hlutum T
 hermomix™ TM5
tækisins. Ef vökvi lekur eða
slettist inn í Thermomix™ TM5
aðaleininguna skaltu taka
Thermomix™ TM5 úr s ambandi
og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að
Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu
ganga úr skugga um að snertipinnar
skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif
svo að enginn raki komist inn í
Thermomix™ TM5.
• Notaðu aðeins Thermomix™ TM5 með
hreinu skálarloki. Gakktu úr skugga
um að brúnin á skálinni sé ávallt hrein.

• Lekar út frá hnífnum gætu skemmt
Thermomix™ TM5 tækið
• Gakktu úr skugga um að þéttihringur
hnífsins sé þétt upp við legur hnífsins.
• Gakktu úr skugga um að hnífurinn sé
rétt læstur í skálarsætið.
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GEYMDU ÞENNAN
LEIÐBEININ
GABÆKLING

TAFLA FYRIR ÖRUGGAN
LÁGMARKS KJARNHITA
Örugg vinnubrögð við meðhöndlun á mat, eldun og geymslu eru nauðsynleg til að
koma í veg fyrir matareitrun. Ekki er hægt að sjá, finna lykt eða bragð af hættulegum
örverum sem gætu valdið veikindum. Við hvert þrep matarundirbúnings skaltu fylgja
fjórum reglum til að halda matnum öruggum:
• Þrif – Þvoðu hendur og yfirborð oft.
• Aðskilnaður – Skildu hrátt kjöt frá öðrum mat.
• Eldun – Hitaðu upp að réttu hitastigi.
• Kæling – Kældu matinn strax.
Eldaðu allan mat upp að uppgefnum lágmarkshita eins og hann mælist með
matarhitamæli áður en þú tekur matinn af hitagjafanum. Sumir neytendur gætu
valið að elda mat upp að hærri hita, eftir eigin smekk.
Vara

Lágmarks kjarnhiti & hvíldartími

Nauta-, svína-, kálfa- & lambakjöt
Steikur, kótelettur, ofnsteikur

63 °C (145 °F) og látið hvíla í a.m.k. 3 mínútur

Hakkað kjöt

71 °C (160 °F)

Skinka, fersk eða reykt (hrá)

63 °C (145 °F) og látið hvíla í a.m.k. 3 mínútur

Fullelduð skinka
(til upphitunar)

Hitaðu upp eldaðar skinkur sem voru pakkaðar í
USDA-vottuðum verksmiðjum upp að
60 °C (140 °F) og allar aðrar upp að 74 °C (165 °F).

Vara

Lágmarks kjarnhiti

Allt fuglakjöt
74 °C (165 °F)
(bringur, heill fugl, leggir, læri og vængir, hakk og fylling)
Egg

71 °C (160 °F)

Fiskur & skelfiskur

63 °C (145 °F)

Afgangar

74 °C (165 °F)

Kássur

74 °C (165 °F)

Tafla fyrir öruggan lágmarks kjarnhita 11

LEIÐBEININGABÆKLINGUR

Öryggisviðvörunartákn og ábendingarorð .........................................
Mikilvægar öryggisráðstafanir ...............................................................
Tafla fyrir öruggan lágmarks kjarnhita ..............................................
Tæknilegar upplýsingar ............................................................................
Kynning ..........................................................................................................

3
4
11
14
15

Thermomix™ TM5 tækið þitt ................................................................... 16
Áður en þú byrjar ........................................................................................
Hvernig á að setja skálina í rétt .......................................................................
Hvernig skal fjarlægja hnífinn ........................................................................
Hvernig skal festa hnífinn ...............................................................................

18
20
21
22

Aukahlutir .....................................................................................................
Skál ...................................................................................................................
Skálarsæti .........................................................................................................
Skálarlok ...........................................................................................................
Mælibolli ...........................................................................................................
Suðukarfa .........................................................................................................
Sleif ...................................................................................................................
Þeytari (aukahlutur fyrir hræringu) ...............................................................
Varoma gufusjóðari ..........................................................................................
Hvernig skal nota Varoma ...............................................................................
Vinnsla með Varoma ........................................................................................

23
23
23
24
25
26
27
28
29
30
32

Hvernig skal nota Thermomix™ TM5 ................................................... 33
Fyrsta notkun þín á Thermomix™ TM5.......................................................... 33
Hvernig skal slökkva á Thermomix™ TM5 ..................................................... 35
Öryggisráðstafanir ........................................................................................... 35
Vigtun á hráefnum með Thermomix™ TM5 ................................................... 35
Frekari upplýsingar um vigtun ........................................................................ 36
Hvernig skal stýra Thermomix™ TM5 með aðalvalmyndinni ....................... 37
Hvernig skal breyta forstilltum tíma ............................................................... 38
Hitastillir ........................................................................................................... 39
Væg upphitun við hraðastillingar 2 og 3 .......................................................... 40
Varoma hitastilling ............................................................................................ 40
Hraðastillir ........................................................................................................41
Stilling fyrir hæga hræringu ............................................................................. 41
Hræring ............................................................................................................. 41
Hætta á skurðarsárum ......................................................................................42
Túrbóhraði .........................................................................................................42
Áfram/afturábak stýring á hnífnum ................................................................ 43
Deighamur ......................................................................................................... 44

12 Leiðbeiningabæklingur

Hvernig skal tengja Thermomix™ TM5 uppskriftaflögu ................................ 45
Thermomix™ TM5 valmynd ............................................................................. 45
Eftirlætisuppskriftir ......................................................................................... 45
Uppskriftir ......................................................................................................... 46
Eftir flokkum .....................................................................................................46
Frá A til Ö ..........................................................................................................46
Nýlegar máltíðir ................................................................................................46
Hvernig skal elda uppskrift frá Thermomix™ TM5
uppskriftaflögu með því að nota „Aðstoð við eldun“ ....................................... 47
Samhliða skref ................................................................................................... 47
Sjálfvirkar uppskriftir .......................................................................................48
Flutningshamur ................................................................................................. 49
Stillingar ............................................................................................................ 49
Breyta eftirlætisuppskriftum ........................................................................... 49
Tungumál ........................................................................................................... 50
Einingakerfi .......................................................................................................50
Um Thermomix™ TM5 ..................................................................................... 50
Endurstilling á verksmiðjustillingu ................................................................. 51
Bakgrunnslitur ..................................................................................................51
Hvernig skal læsa Thermomix™ TM5 .............................................................. 52
Tengiliðir ............................................................................................................ 54
Gott að muna .................................................................................................55
Sjálfvirk slökkvun ............................................................................................. 55
Vernd fyrir rafmagnsmótorinn ......................................................................... 55
Mikið magn ........................................................................................................55
Þrif .................................................................................................................... 56
Hvernig skal þrífa skálina og lokið ................................................................... 56
Hvernig skal þrífa hnífinn ................................................................................57
Hvernig skal þrífa Varoma ................................................................................ 58
Hvernig skal þrífa Thermomix™ TM5.............................................................. 58
Hvernig skal þrífa svæðið undir skálinni ......................................................... 59
Frekari upplýsingar um þrif ............................................................................. 59
Skipt um verndargrind ...............................................................................60
Skipt um verndargrind að aftan ....................................................................... 60
Skipt um verndargrind á botninum ................................................................. 61
Athugasemdir fyrir þínar eigin uppskriftir ......................................... 62
Villugreining ..................................................................................................63
Reglugerðir/Höfundarréttur ................................................................... 64
Ábyrgð/Þjónusta við viðskiptavini ......................................................... 65

Leiðbeiningabæklingur 13

TÆKNILEGAR
UPPLÝSINGAR
Tákn fyrir samræmi/
Samræmismerki
Mótor

Viðhaldsfrír Vorwerk tregðumótor 500 W nafnafl.
Hægt að stilla hraðann jafnt frá 100 upp í 10.700 snúninga á mínútu
(róleg hræring 40 snúningar á mín.).
Sérstök hraðastilling (breytilegur hamur) til að undirbúa deig.
Rafmagnsmótorshlíf til að koma í veg fyrir yfirhleðslu.

Hitakerfi

1.000 W orkunotkun.
Vernd gegn ofhitnun.

Innbyggð vigt

Vigtar frá 5 upp að 3.000 gr. í 5 gr. þrepum (upp að 6,0 kg. að hámarki);
-5 upp að -3.000 gr. í 5 gr. þrepum (upp að 6,0 kg. að hámarki).

Hús

Hágæða plastefni.

Skál

Ryðfrítt stál með innbyggðu hitakerfi og hitanema. Hámarksrúmtak 2,2 lítrar.

Orkunotkun

Aðeins fyrir 220 … 240 V 50/60 Hz (TM5-1).
Hámarks orkunotkun 1.500 W.
Rafmagnssnúra, 1 m. löng.

Stærð og þyngd
Thermomix™ TM5

án Varoma		
hæð
34.10
breidd
32.60
dýpt
32.60
þyngd
7.95
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cm
cm
cm
kg

Varoma
hæð
breidd
dýpt
þyngd

13.10
38.30
27.50
0.80

cm
cm
cm
kg

KYNNING

Kæri viðskiptavinur,
Til hamingju með kaup þín á Thermomix™ TM5!
Við kynningu á Thermomix™ TM5 upplifðir þú og prófaðir með öllum fimm skilningarvitum þínum kostina við nýja
Thermomix™ TM5 tækið þitt. Reyndur Thermomix™ TM5 ráðgjafi hjálpaði þér að stilla allar mögulegar aðgerðir að
þínum þörfum.
Ný getur þú byrjað að njóta kostanna við að eiga þitt eigið Thermomix™ TM5. Það verður fljótlegt og auðvelt að
undirbúa bragðgóðan og hollan mat. Eldun með Thermomix™ TM5 sparar þér tíma sem þú getur notað til annars.
Þessi leiðbeiningabæklingur mun kenna þér á nýja Thermomix™ TM5 tækið þitt þrep fyrir þrep. Vinsamlegast lestu
hann vandlega. Með hverju þrepi muntu sjá að við höfðum þarfir þínar og kröfur í huga þegar við hönnuðum þessa
hágæðavöru.
Það er auðvelt að skilja hvert þrep í uppskriftum okkar svo að þú getur eldað vel heppnaðar máltíðir í hvert sinn.
Við vonum að þú, fjölskylda þín og vinir muni njóta þess að eiga þetta nýja Thermomix™ TM5!
Vorwerk Thermomix

Kynning 15
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Þéttihringur fyrir hníf
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Hnífur

The Basic Cookbook

grunneining

THE BASIC COOKBOOK
DELICIOUSLY EASY, EVERY DAY
The Basic Cookbook oﬀers more than 170 essential recipes
for delicious everyday meals with proven Thermomix™
simplicity. Enjoy quick and easy soups and starters, discover
a tempting variety of main dishes, take pleasure in eﬀortless
sweet and savoury baking and impress your family and
friends with outstanding sauces and desserts... you can
always rely on Thermomix™.

www.thermomix.com
2nd edition, December 2014
ID 2016 03 20541/2 en/n
ISBN 978-3-03844-082-6

THE

BASIC
COOK
BOOK
Deliciously easy, every day
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ÁÐUR EN ÞÚ BYRJAR

ATHUGAÐU
Lekar út frá hnífnum gætu skemmt Thermomix™ TM5 tækið
• Gakktu úr skugga um að þéttihringur hnífsins sé þétt upp við legur
hnífsins.
• Gakktu úr skugga um að hnífurinn sé rétt læstur í skálarsætið.
• Snúa verður skálarsætinu eins langt og það kemst og læsa því. Ef
skálarsætið og hnífurinn eru ekki rétt sett í getur það leitt til skemmda á
öðrum hlutum Thermomix™ TM5 tækisins. Ef vökvi lekur eða slettist inn
í Thermomix™ TM5 aðaleininguna skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu ganga úr
skugga um að snertipinnar skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif svo að
enginn raki komist inn í Thermomix™ TM5.

Til hamingju með kaup þín á
Thermomix™ TM5!
Áður en þú notar Thermomix™ TM5 í fyrsta skiptið skaltu fara á kynningu
með viðurkenndum Thermomix™ TM5 ráðgjafa. Kynntu þér hvernig á að
nota Thermomix™ TM5 tækið þitt.

18 Áður en þú byrjar

Áður en þú byrjar

AÐVÖRUN
Ekki ætlað til notkunar af börnum.
• Eingöngu fullorðnir einstaklingar mega nota Thermomix™ TM5. Börn
mega ekki nota það – ekki einu sinni undir eftirliti fullorðins. Haltu
börnum frá tækinu þegar verið er að nota það. Vinsamlegast gættu
þess að vara börn við mögulegri hættu vegna hita/gufu, þéttingar á
heitu vatni og heitra yfirborða.
Notkun á aukabúnaði eða hlutum sem Vorwerk mælir ekki með
eða selur getur valdið eldsvoða, raflosti eða meiðslum.
• Ekki nota Thermomix™ TM5 með skemmdum aukahlutum.
• Ekki breyta Thermomix™ TM5 tækinu þínu eða aukahlutum þess.
• Notaðu aldrei Thermomix™ TM5 með hlutum eða búnaði fyrir eldri
gerðir af Thermomix™ TM5
Eldhætta. Röng staðsetning getur valdið því að kvikni í
Thermomix™ TM5 eða að það detti og valdi meiðslum.
• Settu Thermomix™ TM5 tækið þitt á hreint, stöðugt, jafnt yfirborð til að
hindra að það renni til eða kvikni í því.

VARÚÐ
Skemmdir aukahlutir geta valdið meiðslum.
• Ef einhverjir af Thermomix™ TM5 aukahlutunum
• skemmast af völdum hnífsins við matargerð
• skal henda matnum. Hafðu samband við
• Vorwerk til að fá nýjan aukahlut.
• Skoðaðu þéttihringinn reglulega til að athuga mögulegar skemmdir.
Ef lokið skemmist eða lekur skaltu skipta strax um það. Ekki er hægt að
fjarlægja þéttihringinn og ef það er reynt getur það leitt til skemmda
þannig að skipta verður um skálarlokið.
Gakktu úr skugga um að Thermomix™ TM5 sé á hreinu, sterkbyggðu og
jöfnu y firborði svo að það geti ekki runnið til. Mælt er með að þú havir
Thermomix™ TM5 tækið þitt á varanlegum stað í eldhúsinu þínu svo að þú
getir auðveldlega notað það. Fjarlægðu filmuna af snertiskjánum. Þrífðu
Thermomix™ TM5 tækið þitt vandlega fyrir fyrstu notkun. Fylgdu
leiðbeiningunum í kaflanum um þrif (bls 56).
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ÁÐUR EN ÞÚ BYRJAR

Hvernig á að setja skálina í rétt

1

AÐVÖRUN
Til að koma í veg fyrir hættu á bruna og
skurðarsárum:
• Aðeins má opna skálarlokið þegar hraðinn er stilltur á „0“ og eftir að
lásinn hefur opnast.
• Til að koma í veg fyrir slettur skaltu nota mælibollann, suðukörfuna eða
Varoma diskinn til að hylja holuna í skálarlokinu. Aðeins er hægt að tryggja
öryggi þegar upphaflegir Thermomix™ TM5 fylgihlutir eru notaðir. Tryggðu
að f ylgihlutirnir eða holan í skálarlokinu séu ekki hulin eða stífluð að innan
eða utan með viskustykki eða álíka.
• Ekki láta rafmagnssnúruna hanga fram af borði eða eldhúsbekk, eða
snerta heitt yfirborð, svo sem eldavél.
• Ekki snerta yfirborð skálarinnar, skálarlokið, Varoma gufusjóðarann og
hluta mælibollans þar sem að þau verða heit við vinnslu á heitum mat.
• Ekki taka blöndunarkörfuna í sundur þegar hún er heit.

VARÚÐ
Læsibúnaðurinn getur klemmt fingur þína.
• Forðastu að snerta hreyfanlega hluti. Snertu aldrei læsiarmana eða
skálarlokið þegar þú opnar eða lokar Thermomix™ TM5.
• Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu og að það sé ekki læst áður
en þú tekur aukahluti af eða setur þá á.
• Haltu hári og fatnaði frá hreyfanlegum hlutum í Thermomix™ TM5
tækinu þínu.
Settu skálina í með handfangið framan á og settu hana gætilega í rétta stöðu 1 .
Skálin hefur verið rétt sett í ef handfangið snýr fram eins og sýnt er á mynd 1 ,
og ef skálin er örugglega föst inni í Thermomix™ TM5. Til að loka skálinni
skaltu setja skálarlokið lóðrétt ofan á skálina 2 . Lokið mun læsast sjálfkrafa
þegar kveikt er á mótornum.

20 Áður en þú byrjar

2

Hvernig skal fjarlægja hnífinn

3

AÐVÖRUN
Hnífsblöðin geta skorið
• Blöðin eru beitt. Meðhöndlið af varúð.
• Haltu í efri hluta hnífsins þegar þú fjarlægir hann eða setur aftur í.
• Sýndu varúð þegar þú fjarlægir hnífinn svo að hann detti ekki óvart úr
• Haldið höndum og hlutum frá skálinni til að koma í veg fyrir líkamsmeiðsl
eða skemmdir á Thermomix™ TM5.
• Ekki taka skálina í sundur þegar hún er heit.

4

Hvernig skal fjarlægja hnífinn: Haltu í skálina með einni hendi svo að op
hennar snúi upp. Snúðu skálarsætinu með hinni hendinni 30 gráður rangsælis
og togaðu skálarsætið úr niður á við 3 . Haltu varlega í efri hluta hnífsins og
fjarlægðu hann ásamt þéttihringnum 4 .

VARÚÐ
Haltu hári og fatnaði frá hreyfanlegum hlutum í Thermomix™ TM5.

Áður en þú byrjar 21

ÁÐUR EN ÞÚ BYRJAR

Hvernig skal festa hnífinn

1

ATHUGAÐU
Lekar út frá hnífnum gætu skemmt Thermomix™ TM5 tækið
• Gakktu úr skugga um að þéttihringur hnífsins sé þétt upp við legur
hnífsins.
• Gakktu úr skugga um að hnífurinn sé rétt læstur í skálarsætið.
• Snúa verður skálarsætinu eins langt og það kemst og læsa því. Ef
skálarsætið og hnífurinn eru ekki rétt sett í getur það leitt til skemmda á
öðrum hlutum Thermomix™ TM5 tækisins. Ef vökvi lekur eða slettist inn
í Thermomix™ TM5 aðaleininguna skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu ganga úr
skugga um að snertipinnar skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif svo að
enginn raki komist inn í Thermomix™ TM5.
Til að setja hnífinn aftur í skaltu setja skálarsætið á jafnt og hreint yfirborð,
setja skálina ofan á það og halda þétt í handfangið. Ýttu nú hnífnum í gegnum
holuna á botni skálarinna 1 2 þar til að þéttihringurinn snertir botn
skálarinnar.
Snúðu svo skálarsætinu 30 gráður réttælis til að festa hnífinn á sinn stað 3 .

22 Áður en þú byrjar

2

3

AUKAHLUTIR

Áður en þú byrjar að nota Thermomix™ TM5 tækið þitt viljum við kynna
aukahluti þess nánar fyrir þér. Þeir eru sönnun fyrir vel ígrundaðri hönnun.
Hver partur hefur verið hugvitsamlega hannaður og uppfyllir mörg hlutverk.

4
2.2 lítrar
2.0 lítrar

Skál

1.5 lítrar
1.0 lítrar

AÐVÖRUN
Yfirfylling gæti leitt til brunameiðsla
• Tryggðu að enginn matur sé í holunni í skálarlokinu
• Ekki má fylla skálina hærra en upp að hámarkslínunni (2,2 lítrar).
• Fjarlægðu skálina varlega svo að innihaldið skvettist ekki upp úr henni.
• Sýndu aðgát þegar þú setur vökva í skálina, því þeir gætu spýst
skyndilega út aftur vegna uppgufunar
Innan og utan á skálinni eru merkingar sem sýna magnið 4 .
Hámarksrúmtak skálarinnar er 2.2 lítrar 5 .

0.5 lítrar

2.2 lítrar

5
Hámarks
rúmtak
skálar

Skálarsæti

ATHUGAÐU
• Snúa verður skálarsætinu eins langt og það kemst og læsa því. Ef
skálarsætið og hnífurinn eru ekki rétt sett í getur það leitt til skemmda á
öðrum hlutum Thermomix™ TM5 tækisins. Ef vökvi lekur eða slettist inn
í Thermomix™ TM5 aðaleininguna skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu ganga úr
skugga um að snertipinnar skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif svo að
enginn raki komist inn í Thermomix™ TM5.

6

Skálarsætið 6 er notað til að festa og losa hnífinn inni í skálinni.
Setja má alla skálina á hvaða vinnuyfirborð sem er.
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AUKAHLUTIR

Skálarlok

1

AÐVÖRUN
• Til að hleypa út gufu og koma í veg fyrir of mikinn þrýsting, skaltu gæta
þess að holan í skálarlokinu sé aldrei hulin eða stífluð – hvorki að innan
(t.d. af mat) né að utan (t.d. af viskustykki).
• Til að koma í veg fyrir slettur skaltu nota mælibollann, suðukörfuna eða
Varoma diskinn til að hylja holuna í skálarlokinu. Aðeins er hægt að tryggja
öryggi þegar upphaflegir Thermomix™ TM5 fylgihlutir eru notaðir. Tryggðu
að fylgihlutirnir eða holan í skálarlokinu séu ekki hulin eða stífluð að innan
eða utan með viskustykki eða álíka.
• Til að koma í veg fyrir hættu á bruna og skurðarsárum, má ekki reyna að
þvinga upp skálarlokið.
• Aðeins má opna skálarlokið þegar hraðinn er stilltur á „0“ og eftir að lásinn
hefur opnast.
• Eingöngu fullorðnir einstaklingar mega nota Thermomix™ TM5. Börn
mega ekki nota það – ekki einu sinni undir eftirliti fullorðins. Haldið börnum
frá tækinu þegar það er í notkun. Gættu þess að vara börn við mögulegri
hættu vegna hita/gufu, heitrar vatnsþéttingar og heits yfirborðs.

VARÚÐ
Skoðaðu þéttihringinn reglulega til að athuga mögulegar skemmdir.
Ef lokið skemmist eða lekur skaltu skipta strax um það. Ekki er hægt að
fjarlægja þéttihringinn og ef það er reynt getur það leitt til skemmda þannig
að skipta verður um skálarlokið.

ATHUGAÐU
Notaðu aðeins Thermomix™ TM5 með hreinu skálarloki og þéttihring.
Gakktu úr skugga um að brúnin á skálinni sé ávallt hrein.
Skálarlokið 1 er notað til að loka skálinni Af öryggisástæðum fer
 hermomix™ TM5 ekki í gang fyrr en lokið er á réttum stað og hefur verið
T
læst. Reyndu aldrei að þvinga lokið upp þegar Thermomix™ TM5 er læst.
Skálarlokið er fest með sjálfvirkum læsibúnaði. Hann samanstendur af
tveimur læsiörmum sem festa lokið og nema sem er á efri hluta hússins á
milli læsipinnanna. Haltu þessum nema ávallt hreinum.
Athugaðu að dálítið hlé er á milli þess að mótorinn er stilltur á núll og þar til
að læsibúnaðurinn opnast. Hann er háður hraða mótorsins til að koma í veg
fyrir aðinnihaldið skvettist út ef skálin er alveg full.
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Mælibolli

2

AÐVÖRUN
Þú gætir brennt þig á heitum mat eða gufu sem sleppa út
eða með því að snerta heit yfirborð.
• Til að koma í veg fyrir slettur skaltu nota mælibollann, suðukörfuna eða
Varoma diskinn til að hylja holuna í skálarlokinu. Aðeins er hægt að tryggja
öryggi þegar upphaflegir Thermomix™ TM5 fylgihlutir eru notaðir. Tryggðu
að f ylgihlutirnir eða holan í skálarlokinu séu ekki hulin eða stífluð að innan
eða utan með viskustykki eða álíka.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð eða hulin af mat á meðan hitun fer fram,
getur orðið yfirþrýstingur í skálinni og heitt innihaldið getur spýst úr
henni.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð þegar eldun fer fram eða ef mælibollinn
ýtist upp skaltu taka Thermomix™ TM5 úr sambandi.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð þegar eldun fer fram
• eða ef mælibollinn ýtist upp skaltu taka Thermomix™ TM5 úr sambandi.
EKKI snerta stýrihnappana.
• Ekki má fylla suðukörfuna hærra en upp að hámarkslínunni.
• Gættu þín á einstaka slettum af heitum mat sem gætu komið upp úr
skálaropinu. Til að forðast meiðsl við blöndun á heitum mat skaltu setja
mælibollann í opið á skálarlokinu og ekki snerta eða laga mælibollann.
• Notkun á túrbóhraða eða snöggar hraðabreytingar við blöndun á heitum
mat geta valdið brunasárum.
• Við blöndun á heitum mat skal auka hraðann smám saman.
Mælibollinn er fjölnota áhald: hann lokar opinu í skálarlokinu til að koma í
veg fyrir hitatap og hann kemur í veg fyrir að innihald sleppi út.

Hægt er að nota mælibollann til að mæla innihaldsefni. Athugaðu að
mælibollinn tekur allt að 100 ml og 50 ml þegar hann er fylltur upp að
hakinu.
Settu mælibollann inn í opið á skálarlokinu með op hans upp á við 2 .
Ef þú vilt bæta við dálitlum vökva þarftu ekki að fjarlægja mælibollann.
Helltu einfaldlega vökvanum á lokið. Hann mun leka smám saman ofan
í skálina.
Til að bæta við meiri vökva eða innihaldsefnum við í gegnum opið á
skálarlokinu skaltu lyfta upp mælibollanum og setja þau í skálina.
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Suðukarfa

AÐVÖRUN
Þú gætir brennt þig á heitum mat eða gufu sem sleppa út
eða með því að snerta heit yfirborð.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð eða hulin af mat á meðan hitun fer fram,
getur orðið yfirþrýstingur í skálinni og heitt innihaldið getur spýst úr
henni.
• Ef holan í skálarlokinu er stífluð þegar eldun fer fram eða ef mælibollinn
ýtist upp skaltu taka Thermomix™ TM5 úr sambandi. EKKI snerta
stýrihnappana.
• Ekki má fylla suðukörfuna hærra en upp að hámarkslínunni 1 .
Innihald sem hellist úr getur valdið brunameiðslum.
• Losaðu og fjarlægðu sleifina úr suðukörfunni eftir að þú hefur fjarlægt
suðukörfuna úr skálinni og sett hana á slétt yfirborð. Ef sleifin er fest við
suðukörfuna gæti hún velt henni við svo að heitt innihaldið dettur úr.
• Sýndu varúð þegar þú tekur suðukörfuna úr. Innihald suðukörfunnar
gæti slest til þegar karfan er tekin úr.

1

2

Suðukarfan fyrir Thermomix™ TM5 er gerð úr hágæða plasti.
Hún er fjölnota áhald:
• Til að sía ávaxta- og grænmetissafa. Skerðu og maukaðu í Thermomix™ TM5,
settu svo suðukörfuna í skálina og notaðu hana sem síu þegar þú hellir
safanum úr. Þegar þú hellir safanum úr skaltu nota sleifina til að halda
suðukörfunni 2 .
• Viðkvæmur matur á borð við kjöt- eða fiskibollur hentar ekki til eldunar í
skálinni og ætti frekar að fara í suðukörfuna.

3

Til að taka suðukörfuna úr skaltu setja krókinn á sleifinni í hakið á suðukörfunni
3 og lyftu körfunni úr skálinni 4 . Hægt er að taka sleifina úr hvenær sem er.
• Fæturnir á botni suðukörfunnar 5 5 leyfa vökva að leka af matnum sem er
í körfunni.
• Ef þú vilt halda eftir vökvanum úr matnum (t.d. fyrir sósu) skaltu setja
suðukörfuna ofan á skálarlokið 6 í staðinn fyrir mælibollann .

4

26 Aukahlutir

Sleif

5

AÐVÖRUN
• Notkun á aukabúnaði, fylgihlutum eða hlutum sem Vorwerk mælir ekki
með eða selur getur valdið eldsvoða, raflosti eða meiðslum.
• Notaðu aðeins sleifina með meðfylgjandi öryggishring til að hræra í mat í
skálinni. Notaðu aldrei önnur áhöld (s.s. skeið). Þau gætu flækst í hnífnum
og valdið meiðslum.
• Thermomix™ TM5 sleifin 7 er eini aukahluturinn sem þú mátt nota til að
blanda saman eða hræra í innihaldsefnunum í skálinni. Ýttu henni ofan frá
ofan í skálina í gegnum holuna í skálarlokinu 8 . Öryggisdiskurinn tryggir
að sleifin rekist ekki í hnífinn. Þetta þýðir að þú getir notað sleifina á meðan
þú skerð, eldar eða sýður.

6

• Nota ætti sleifina til að skafa innihaldsefni innan úr skálinni eftir eldun.
Endinn á sleifinni er lagaður þannig að hann passi nákvæmlega á milli
hnífsins og innra borðs skálarinnar. Ekki snerta beit hnífsblöðin með
sleifinni – hún gæti skemmst!

7
• Sleifin er með sérstakan öryggisdisk til að koma í veg fyrir að hún rúlli ekki
út af eldhúsbekknum.
• Þegar þú síar ávaxta- eða grænmetissafa skaltu nota sleifina til að halda
suðukörfunni 2 .
• Það er auðvelt að taka suðukörfuna úr með sleifinni 3 .

8
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Þeytari (aukahlutur fyrir hræringu)

1

ATHUGAÐU
• Snúðu aðeins hraðastillinum þegar þeytarinn er rétt festur á. Ekki stilla á
hærri hraða en 4 þegar þú notar þeytarann. Ef þú gerir það er mikil
hætta á að hann kastist af hnífnum og eyðileggist.
• Notaðu aldrei sleifina þegar þeytarinn er í notkun.
• Ekki bæta við innihaldsefnum sem geta skemmt eða stíflað þeytarann
þegar hann er festur við hnífinn og mótorinn er í gangi.

2
Þeytarinn 1 (sést hér á hnífnum 2 ) hjálpar þér að ná sem bestum árangri
þegar þú þeytir rjóma eða eggjahvítur. Hann er einnig hið fullkomna áhald til
að búa til rjómabúðinga eða rjómablöndur. Við suðu á mjólk eða eldun á búðing
eða sósum sér þeytarinn til þess að þykkfljótandi innihaldsefni séu á stöðugri
hreyfingu. Það kemur í veg fyrir að maturinn festist við botninn á skálinni eða
brenni við í henni.
Það er auðvelt að setja þeytarann í og taka hann úr. Settu þeytarann í eins og
sýnt er á mynd 3 og snúðu honum dálítið í sömu átt og hnífurinn á að snúast.
Nú ætti hann að vera kræktur undir hnífinn og ekki hægt að toga hann af lóðrétt.
Kúlulagaður endi hans tryggir að hægt sé að taka hann úr á auðveldan hátt. Til
að taka þeytarann út skaltu halda í kúlulaga endann og toga hann út með því að
snúa í báðar áttir.
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3

Varoma gufusjóðari

4

AÐVÖRUN
Hætta á brunameiðslum
• Thermomix™ TM5 getur myndað stöðugan gufustraum við eldun, eftir
því hvaða stillingar voru valdar. Haltu þig frá gufunni. Athugaðu að heit
gufa mun rísa upp úr gatinu í skálarlokinu þegar Varoma gufusjóðarinn
er fjarlægður. Athugaðu að heit gufa gæti sloppið út meðfram hliðum
og frá toppi Varoma loksins við notkun.
• Ekki nota Thermomix™ TM5 með skemmdum aukahlutum.
• Snertu aðeins handföngin á hliðum Varoma gufusjóðarans þegar hann
er heitur.
• Þegar þú fjarlægir Varoma gufusjóðarann af skálarlokinu og leggur
hann til hliðar skaltu alltaf hafa Varoma lokið á 4 .
• Þegar þú fjarlægir Varoma lokið, skaltu halla því frá andliti og líkama til
að forðast gufu.
• Við hærri hraða getur heitur matur spýst út eða heitur vökvi freytt upp
úr. Þess vegna má aðeins nota lágan hraða x –6) við hátt hitastig
(>60°C eða Varoma hitastig).
• Tryggðu að sum götin í Varoma disknum og bakkanum eru ekki hulin af
mat til að stýra losun á gufunni.
• Settu Varoma gufusjóðarann rétt á skálina og Thermomix™ TM5 til að
koma í veg fyrir að hann losni.

VARÚÐ
Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt rými (frá skápum og hillum) fyrir
ofan og í kringum Thermomix™ TM5 og Varoma til að koma í veg fyrir
skemmdir út frá heitri gufunni.

ATHUGAÐU
Notaðu Varoma aðeins með Thermomix™ TM5. Ekki má nota Varoma í
örbylgjuofnum, ofnum eða öðrum heimilistækjum.
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Varoma 1 samanstendur af þremur hlutum 2 :
• Varoma diskur (neðst)
• Varoma bakki (miðja)
• Varoma lok (efst)
Allir hlutarnir eru gerðir úr hágæða plasti sem hentar til matargerðar.

1

Einnig er hægt að nota Varoma án Varoma bakkans til að gufusjóða stærri
hluti (t.d. hveitibollur) eða til að elda stærri skammta.

Hvernig skal nota Varoma

2

ATHUGAÐU
• Skildu mælibollann aldrei eftir í skálarlokinu þegar þú notar Varoma.
• Ef Varoma lokið er ekki rétt ásett mun of lítil gufa haldast inni í Varoma
gufusjóðaranum. Þetta mun hægja á eldunarferlinu.
• Notaðu aðeins lágan hraða (x –6) við Varoma hitastig. Thermomix™ TM5
slekkur á hitanum þegar hraðinn er stilltur á hærra en 6.
Varoma er aukahlutur sem er hannaður fyrir Thermomix™ TM5 tækið og
hann má aðeins nota með Thermomix™ TM5. Áður en þú getur byrjað að
gufusjóða með Varoma verður þú að setja upp Thermomix™ TM5 tækið þitt á
réttan hátt.
Skref 1: Settu Thermomix™ TM5 tækið upp
Settu skálina á sinn stað. Helltu að minnsta kosti 0,5 lítrum
(500 gr.) af vatni í skálina fyrir gufusjóðun upp að 30 mínútum. Ef þú
gufusýður með suðukörfunni, skaltu setja suðukörfuna í og fylla hana af
hráefni, t.d. kartöflum eða hrísgrjónum. Lokaðu skálinni með skálarlokinu.

Fyrir bragðmeiri mat geturðu notað grænmetissoð eða blöndu af vatni og víni
í staðinn fyrir vatn.
Skref 2: Hvernig skal fylla Varoma
Settu Varoma lokið á hvolf á eldhúsbekkinn 3 og settu Varoma
diskinn ofan á það – hann passar nákvæmlega ofan í það. Fylltu nú Varoma
diskinn lauslega af mat 4 . Gakktu úr skugga um að sum götin haldist opin
svo að gufan geti dreifst jafnt út. Þegar þú fyllir Varoma diskinn, skaltu setja
mat sem þarf lengri eldunartíma á botninn, og mat sem þarf styttri
eldunartíma efst.
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3

4

5

Varoma lokið undir Varoma disknum kemur í veg fyrir að vökvi frá þvegnu
grænmeti, þroskuðum ávöxtum, hráu kjöti eða fiski bleyti eldhúsbekkinn
þinn.
Þegar þú notar Varoma bakkann skaltu bæta hráefnunum út í og setja hann í
Varoma diskinn 5 .
Gættu þess að Varoma gufusjóðarinn sé í uppréttri stöðu ofan á læstu
skálarlokinu (án mælibollans) þannig að það sitji beint 6 .
Settu Varoma lokið ofan á. Það ætti að sitja laust og jafnt svo að það loki
Varoma gufusjóðaranum og hleypi engri gufu út.

6

Skref 3: Hvernig skal gufusjóða með Varoma 7
Það eina sem þú þarft að gera er að velja tímann og hitann á Varoma með því
að nota tímastillinn og hitastillinn. Gufusuðan hefst þegar þú stillir hraðann á
lágt stig (x– 6). ). Teljarinn fer að telja niður. Vatn eða vatnsblandaður vökvi í
skálinni er látinn sjóða svo hann myndi 250 ml. af gufu yfir fimmtán mínútur
fyrir gufusuðu eða til að sjóða vökvann niður. Gufan rís upp í gegnum opið á
skálarlokinu í Thermomix™ TM5 og fer inn í Varoma gufusjóðarann.
Maturinn eldast hægt í heitri gufunni.

7

Þegar hráefnin hafa eldast eða ef þú vilt athuga hvort þau séu fulleldur, skaltu
stilla hraðann á núll með því að smella á hraðastillinn á aðalvalmyndinni og
snúa stýrihnappinum rangsælis. Til að opna Varoma skaltu halla Varoma
lokinu varlega fram svo að gufan geti sloppið út að aftan 8 . Gættu þess að
láta vatnið sem þéttist frá gufunni leka ofan í Varoma diskinn og bakkann
með því að halda Varoma lokinu beint fyrir ofan það. Fjarlægðu svo Varoma
lokið varlega og settu það á hvolf á eldhúsbekkinn. Lyftu Varoma disknum og
bakkanum upp, bíddu nokkrar sekúndur svo að vatnið geti lekið ofan í
skálarlokið. Settu svo Varoma diskinn og bakkann ofan á Varoma lokið.

8
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Vinnsla með Varoma

ATHUGAÐU
Gufusuða í 30 mínútur þarfnast 0,5 lítra/500 gr. (2 bollar/17,6 únsur) af
vatni, fyrir hverjar 15 mínútur í viðbót skaltu bæta við 250 gr. (8,8 únsum)
af vatni.
Farðu eftir eftirfarandi grunnreglum við notkun á Varoma.
• Settu nægilegt vatn í skálina til að koma í veg fyrir bruna.
• Botninn á Varoma disknum og bakkanum er hannaður með götum dreifðum
með jöfnu millibili til að tryggja jafna dreifingu gufunnar inni í Varoma
gufusjóðaranum. Maturinn ætti alltaf að vera settur þannig að sem flest göt
haldist opin. Oftast nægir að setja matinn í „lauslega“ til að tryggja þetta.
• Þú getur eldað mismunandi þéttan og harðan mat í Varoma samtímis.
• Settu mat sem þarfnast lengri eldunartíma á botninn og mat sem þarf styttri
eldunartíma efst, t.d. grænmeti í Varoma diskinn og fisk í Varoma bakkann.
• Hráefnið mun eldast jafnt ef þú skerð það í litla bita í svipaðri stærð.
Eldunartíminn sem gefinn er upp er áætlaður. Eldunartími er breytilegur
eftir gæðum, þroska og stærð hráefnanna auk þíns eigin smekks.
• Smyrðu Varoma diskinn og botninn til að tryggja að hráefni á borð við kjöt,
fisk eða deig festist ekki við.
• Ekki þykkja sósurnar eða súpurnar þínar fyrr en að gufusuðunni er lokið.
• Þykkingarefni gætu hindrað gufu frá því að myndast jafnt í skálinni og
hægt á öllu eldunarferlinu í Varoma.
• Þú getur einnig snúið Varoma lokinu á hvolf og notað sem vökvasafnara
fyrir Varoma diskinn og Varoma bakkann 1 . Einnig má nota það sem
bakka til að bera fram mat beint úr Varoma gufusjóðaranum.
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1

HVERNIG SKAL NOTA
THERMOMIX™ TM5
Hvernig skal kveikja á Thermomix™ TM5

AÐVÖRUN
Ekki ætlað til notkunar af börnum.
• Eingöngu fullorðnir einstaklingar mega nota Thermomix™ TM5. Börn
mega ekki nota það – ekki einu sinni undir eftirliti fullorðins. Haltu börnum
frá tækinu þegar verið er að nota það. Vinsamlegast gættu þess að vara
börn við mögulegri hættu vegna hita/gufu, þéttingar á heitu vatni og
heitra yfirborða.
Kviknað getur í Thermomix™ TM5 ef það kemst í snertingu við
utanaðkomandi hitagjafa.
• Ekki setja það nálægt heitu yfirborði eða eldavél.
Ef Thermomix™ TM5 dettur getur það valdið meiðslum.
• Settu Thermomix™ TM5 tækið þitt á hreint, stöðugt, óhitað, jafnt
y firborð til að hindra að það renni til eða kvikni í því.
Heitur matur eða gufa sem sleppa út, eða snerting við heit
y firborð geta valdið brunameiðslum.
• Ekki snerta yfirborð skálarinnar, eða hluta skálarloksins, Varoma
gufusjóðarann eða mælibollann þar sem að þau verða heit við vinnslu á
heitum mat.
• Til að koma í veg fyrir slettur skaltu nota mælibollann, suðukörfuna eða
Varoma diskinn til að hylja holuna í skálarlokinu. Aðeins er hægt að
tryggja öryggi þegar upphaflegir Thermomix™ TM5 fylgihlutir eru
notaðir. Tryggðu að fylgihlutirnir eða holan í skálarlokinu séu ekki hulin
eða stífluð að innan eða utan með viskustykki eða álíka.

VARÚÐ
Gufa sem sleppur út getur valdið eignaskaða.
• Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt rými (frá skápum og hillum)
fyrir ofan og í kringum Thermomix™ TM5 og Varoma til að koma í veg
fyrir skemmdir út frá heitri gufunni.
• Þegar Thermomix™ TM5 er notað í fyrsta skiptið gæti það gefið frá sér lykt.
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Togaðu rafmagnssnúruna lauslega úr Thermomix™ TM5 húsinu og tengdu hana
við innstungu (220–240 V). Þú getur valið hversu löng rafmagnssnúran á að
vera, allt að 1 m. Ef þú þarft ekki alla rafmagnssnúruna er hægt að geyma hana
inni í Thermomix™ TM5 svo að snúrurnar flækist ekki saman. Gættu þess að
snúran sé ekki spennt svo að vigtin geti virkað rétt. Ekki setja Thermomix™ TM5
tækið ofan á rafmagnssnúruna. Ef þú gerir það mun T
 hermomix™ TM5 tækið
ekki sitja jafnt og vigtin mun ekki vigta nákvæmlega. Nú er Thermomix™ TM5
tilbúið til notkunar.
Kveiktu á Thermomix™ TM5 tækinu með því að ýta á stýrihnappinn.
Þá mun aðalvalmyndin 1 birtast. Ýttu á aðalvalmyndartáknið til að fara
aftur í aðalvalmyndina frá hinum ýmsu öðrum valmyndum.
Í aðalvalmyndinni getur þú endurstillt takkana með því að snerta og halda
aðalvalmyndartákninu niðri.
Finndu samastað í eldhúsinu fyrir Thermomix™ TM5 tækið þitt frá byrjun
svo að það sé tilbúið til notkunar hvenær sem þú þarfnast þess. Taktu
Thermomix™ TM5 úr sambandi þegar það er ekki í notkun.

Stöðustika/Thermomix™ TM5 valmynd

1

Hraðastillir

Tímastillir

Takki fyrir réttsælis/
rangsælis stýringu

Aðalvalmynd

Vigtartákn

Hitastillir

Aðalvalmynd
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Hamtákn

Hvernig skal slökkva á Thermomix™ TM5

2

Til að slökkva á Thermomix™ TM5 skaltu ýta á stýrihnappinn og halda
honum niðri þar til að upp koma skilaboð um að Thermomix™ TM5 muni
slökkva á sér. Þá getur þú sleppt stýrihnappnum.

Öryggisráðstafanir
Vinsamlegast lestu öryggisráðstafanirnar vandlega þegar þú notar
Thermomix™ TM5 tækið í fyrsta skiptið sem og eftir hverja 50. notkun og
þegar ekki hefur verið slökkt rétt á Thermomix™ TM5.
Til að sjá hvaða ráðstafanir þú þarft að taka, skaltu einfaldlega velja
„Öryggisráðstafanir“ í Thermomix™ TM5 valmyndinni 2 .

Vigtun á hráefnum með Thermomix™ TM5

ATHUGAÐU

3

Þegar þú vigtar skaltu ekki snerta eða halla þér upp að Thermomix™ TM5
tækinu og gæta þess að ekkert sé undir Thermomix™ TM5 tækinu. Gættu
þess einnig að rafmagnssnúran sé ekki spennt.
Ýttu á vigtartáknið til að kveikja á innbyggðu Thermomix™ TM5 vigtinni 3 .
Þú getur vigtað hráefnin beint ofan í skálinni og Varoma gufusjóðaranum.
Taktu eftirfarandi skref til að nota vigtina:
Step 1:	Settu skálina í.
Skref 2: Ýttu á vigtartáknið.
Skref 3: S
 ettu fyrsta hráefnið í (3 kg. að hámarki) og athugaðu þyngdina á
skjánum.
Skref 4: E
 f þú vilt bæta fleiri hráefnum við skaltu ýta á núllstillingartakkann
og setja næsta hráefni í skálina 4 .

4

Endurtaktu þessi skref eins oft og þú þarft upp að hámarksþyngdinni (6 kg.).
Frávikin upp að 3 kg. eru +/- 30 gr.
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Frekari upplýsingar um vigtun
Vigtin vigtar frá 5 gr. upp að 6 kg. í tveimur 3 kg. þrepum. Þegar þú vigtar og
bætir við hráefnum með vigtinni skaltu ávallt bæta hráefnunum við smám
saman þar sem það tekur tvær til þrjár sekúndur þar til að vigtin sýnir rétta
þyngd.
Ef þú tekur hráefni úr skálinni mun vigtin sýna neikvæða tölu sem samsvarar
þyngd hráefnisins sem var fjarlægt.
Þegar þú notar vigtina til að setja hráefni í skaltu ekki setja meira en 3 kg. í einu.
Ef þú setur meira en 3 kg. í einu, koma upp skilaboð um ofþyngd („Max.“).
Gættu þess að færa Thermomix™ TM5 tækið ekki til á meðan þú vigtar.
Ef vigtin er ekki notuð í lengur en 15 mínútur mun Thermomix™ TM5
slökkva sjálfkrafa á sér. Ef þú ýtir aftur á vigtartáknið áður en 15 mínútur
hafa liðið byrjar tíminn upp á nýtt. Seinasta þyngd sem var vigtuð er ekki
v istuð þegar tækið slekkur á sér.
Hvernig skal vigta á meðan hrært er:
Þú getur vigtað hráefni á meðan mótorinn er í gangi upp að hraðastillingu 4.
Vinsamlegast athugaðu að þessi aðgerð virkar aðeins þegar innihaldið í
Thermomix™ TM5 tækinu lætur það ekki hristast til. Þyngdin gæti verið röng
ef Thermomix™ TM5 hristist til.
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Hvernig skal stýra Thermomix™ TM5 með
aðalvalmyndinni

AÐVÖRUN
Til að koma í veg fyrir hættu á bruna og skurðarsárum, má ekki
reyna að þvinga upp skálarlokið.
• Aðeins má opna skálarlokið þegar hraðinn er stilltur á „0“ og eftir að
lásinn hefur opnast.

VARÚÐ
Læsibúnaðurinn getur klemmt fingur þína.
• Forðastu að snerta hreyfanlega hluti. Snertu aldrei læsiarmana eða
skálarlokið þegar þú opnar eða lokar Thermomix™ TM5.
• Haltu hári og fatnaði frá hreyfanlegum hlutum í Thermomix™ TM5.

ATHUGAÐU
Aðeins er hægt að hita og elda ef búið er að stilla tímann.
Skref 1: Stilltu tímann
Ýttu á teljarann og notaðu stýrihnappinn til að velja vinnslutíma upp að
99 mínútum.
Veldu tíma milli 0-1 mínútu í 1 sekúndu þrepum,
1–5 mínútur í 10 sekúndna þrepum,
5-20 mínútur í 30 sekúndna þrepum,
20-99 mínútur í 60 sekúndna þrepum.
Skref 2: Stilltu hitann
Ýttu á hitastillinn og notaðu stýrihnappinn til að velja þann hita sem þú vilt
hafa til að hita eða elda hráefnin í skálinni. Ef ekki á að hita þessa máltíð
skaltu sleppa þessu skrefi. Vinsamlegast athugaðu að slökkt er á hituninni í
Thermomix™ TM5 tækinu þangað til að tíminn hefur verið stilltur.
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1

Skref 3: Kveiktu á Thermomix™ TM5 tækinu
Ýttu á hraðastillinn og notaðu stýrihnappinn til að velja þann hraða sem þú
óskar eftir. Eftir að hraðinn hefur verið valinn mun læsibúnaðurinn 1 festa
lokið og teljarinn byrjar að telja niður í 00:00 í einnar sekúndu skrefum.
Ef blanda á án hitunar mun slökkna á blöndunarhraðanum eftir að valinn tími
hefur runnið út. Hljóðmerki mun láta vita að ferlinu sé lokið og að f jarlægja
megi lokið. Læsibúnaðurinn mun opna lokið eftir nokkrar sekúndur, eftir því
hvaða hraði var valinn, til að tryggja að enginn vökvi slettist úr.
Læsibúnaður
Við heita hræringu eftir hitun og suðu muntu sjá öðruvísi frammistöðu hjá
Thermomix™ TM5 tækinu þínu heldur en við kalda hræringu. Eftir að tíminn
hefur runnið út við hitunar-/eldunarferlið heldur hnífurinn áfram að hræra
hægt í 8 sekúndur til að koma í veg fyrir að það brenni við í skálarsætinu.
Eftir að þessar 8 sekúndur hafa liðið mun Thermomix™ TM5 mótorinn
stöðvast, hljóðmerki mun láta vita af því að ferlinu sé lokið og að fjarlægja
megi lokið. Vinsamlegast athugaðu að einnig geturðu stöðvað Thermomix™ TM5
tækið þitt handvirkt hvenær sem er áður en 8 sekúndur hafa liðið með því að ýta
á hnappinn eða snúa honum rangsælis.

Hvernig skal breyta forstilltum tíma
Hægt er að endurstilla tímann hvenær sem er við notkun. Ýttu á tímastillinn
(ef hann er ekki enn í gangi) og snúðu stýrihnappinum réttsælis til að bæta
við tímann eða rangsælis til að stytta hann. Ef hnífurinn er stöðvaður áður
en tíminn hefur runnið út – til dæmis til þess að bæta við hráefni – mun
teljarinn stöðvast. Niðurtalninginn heldur áfram eftir að nýr hraði hefur
verið valinn. Til að stöðva hræringuna áður en valinn tími hefur runnið út
skaltu ýta á tímastillinn og snúa stýrihnappinum rangsælis þar til að tíminn
er stilltur á 00:00 eða ýttu á tímastillinn.
Ef enginn tími hefur verið valinn og mótorinn er settur í gang mun
Thermomix™ TM5 stöðvast sjálfkrafa eftir 99 mínútna hámarkstímann.
Eftir þann tíma mun heyrast viðvörunarmerki.
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Hitastillir

2

AÐVÖRUN
Þú gætir brennt þig af heitum mat eða gufu sem sleppur út eða
með því að snerta heitt yfirborð.
• Thermomix™ TM5 getur myndað stöðugan gufustraum við eldun, eftir
því hvaða stillingar voru valdar. Haltu þig frá gufunni. Heit gufa mun rísa
upp úr gatinu í skálarlokinu þegar Varoma gufusjóðarinn er fjarlægður.
Heit gufa gæti sloppið út meðfram hliðum og frá toppi Varoma loksins
við notkun.
• Ekki nota Thermomix™ TM5 með skemmdum aukahlutum.
• Hætta er á húðbruna vegna yfirsuðu ef mikið magn af mat er hitað við
hátt hitastig (hærra en 90°C eða Varoma hitastig). Ef það sýður yfir,
skaltu ýta á stýrihnappinn til að stöðva Thermomix™ TM5.

Litastika

Núverandi
hiti í skálinni
Valinn hiti

3

Hægt er að stilla hitann á milli 37 °C og 120 °C. Valinn hiti er sýndur á miðjum
hitastillinum í stóru letri. Hitastig skálarinnar er sýnt efst á hitastillinum með
litastiku sem fer frá bláu yfir í rautt 2 . Núverandi hitastig í skálinni er einnig
sýnt í smærra letri á milli valins hitastigs og litastikunnar. Þegar kveikt er á
hitanum sérðu einnig „°C“ blikka inni í hitastillinum.
Forstillt og núverandi hitastig eru aðeins áætluð gildi.
Gættu þess alltaf að forstilla hitastigið á „---“ ef þú vilt ekki hita eða elda
mat! Hitaaðgerðin mun aðeins virkjast ef búið er að forstilla tímann með
tímastillinum.
Vinsamlegast athugaðu að hámarkshitinn í Varoma er 120 °, eftir því hvaða
hráefni eru notuð, t.d. olíu.
Thermomix™ TM5 notar einnig LED ljós til að sýna hvort það sé að undirbúa
kalda rétti (grænt ljós blikkar) eða heita rétti (rautt ljós blikkar þegar skálinn
er orðin 55 °C–60 °C heit) 3 .
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Væg upphitun við hraðastillingar 2 og 3
Hraðastillingar 2 og 3 eru ætlaðar fyrir væga upphitun. Þegar þessar
hraðastillingar eru valdar mun hitastigið hækka hægar en við aðrar
hraðastillingar.
Þetta gerir kleift að hita viðkvæm hráefni smám saman (t.d. zabaglione).
Hæg hröðun (yfir 60 °C (140°F))
Ef kveikt er á túrbóhraða eða á mótornum þegar hitinn í skálinni er 60 °C eða
hærri, mun rafkerfi hjálpa við að koma í veg fyrir að matur sleppi út með því
að hægja á hröðuninni. Hæg hröðun virkar aðeins ef maturinn var hitaður í
Thermomix™ TM5 tækinu. Aðeins þá getur hitaneminn fundið rétt hitastig
og kveikt á hægri hröðun ef við á. Ef þú vilt nota Thermomix™ TM5 tækið til
að vinna mat sem var ekki hitaður í Thermomix™ TM5 tækinu ættirðu aðeins
að auka hraðann smám saman.

Varoma hitastilling

AÐVÖRUN
Hætta á brunameiðslum
• Við hærri hraða getur heitur matur spýst út eða heitur vökvi freytt upp
úr. Notaðu þess vegna aðeins lágan hraða. (x –6) við hátt hitastig
(>60°C eða Varoma hitastig).

ATHUGAÐU
Ef vatn er í skálinni getur hitastig hennar ekki farið yfir 100 °C (212 °F).
Aðeins er hægt að ná fram hærri hita með miklu salt- eða sykurmagni eða
vökva sem inniheldur ekki vatn, s.s. olíu.
Ef Varoma hitastillingin 1 er valin getur hitinn farið upp í 120 °C (248 °F),
eftir því hvaða hráefni er notað, t.d. olía. Vinsamlegast athugaðu að gildið
fyrir núverandi hitastig mun skiptast yfir í „Varoma“ um leið og skálin hefur
náð 100 °C hita, sem til þarf fyrir gufusuðu. Litastikan mun halda áfram að
sýna núverandi hitastig skálarinnar (100 °C–120 °C).
250 gr. af vatni eða vatnsblönduðum vökva gufar upp fyrir hverjar 15 mínútur
á Varoma hitastillingunni. Varoma hitastillingin er notuð fyrir gufusuðu
(sjá bls. 29–32) og til að sjóða niður vatnsblandaða vökva. Mælt er með
120 °C hita til að steikja hráefni. Athugaðu að aðeins er hægt að ná 120 °C hita
eftir að mest allt vatnið í hráefnunum hefur gufað upp.
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1

Hraðastillir

2

Ýttu á hraðastillinn og notaðu stýrihnappinn til að kveikja á Thermomix™ TM5.
Eftirfarandi hraðastillingar eru tiltækar:
Heiti

Hraði/hamur

Varleg hræring

Snúningar/mín
40

Hræring

1–3

100–500

Blöndun

4–10

1100–10200

Túrbóblöndun

Túrbó

10700

Stilling fyrir hæga hræringu x
Hægt er að stilla á hæga hræringu 2 með því að nota hraðastillinn. Við þessa
stillingu er hrært hægt í matnum á svipaðan hátt og ef hrært er við og við í
matarpotti. Ef þessi stilling er valinn er maturinn ekki skorinn smátt og
stórir bitar verða eftir.

Hræring
Notaðu hægari hraða 1–3 fyrir hæga hræringu. Þessi lægri hraðastilling
hentar vel fyrir gómsætar kássur.
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Hætta á skurðarsárum

AÐVÖRUN
Hætta á skurðarsárum
• Haltu höndum og áhöldum frá skálinni til að minnka hættu á
líkamsmeiðslum eða skemmdum á Thermomix™ TM5.
Hætta á brunameiðslum
• Gættu þín á heitum mat sem slettist mögulega út um skálaropið. Til að
koma í veg fyrir meiðsl við vinnslu á heitum mat, skaltu setja mælibollann
í opið á skálarlokinu og ekki snerta eða laga mælibollann.
• Ekki má fylla skálina hærra en upp að hámarkslínunni (2,2 lítrar).
• Notkun á túrbóhraða eða snöggar hraðabreytingar við blöndun á heitum
mat geta valdið brunasárum.
• Við blöndun á heitum mat skal auka hraðann smám saman.
Notaðu hraðastillingarnar frá 4 til 10 til að skera gróft, fínt og mjög fínt, og
fyrir blöndun. Gættu þess alltaf að hækka hraðann smám saman að þeirri
stillingu sem þú óskar eftir, með mælibollann ofan í opinu í skálarlokinu. Það
mun koma í veg fyrir að maturinn sem á að skera sleppi út.

Túrbóhraði

AÐVÖRUN
Hætta á brunameiðslum.
• Notkun á túrbóhraða eða snöggar hraðabreytingar við blöndun á heitum
mat geta valdið brunasárum.
• Við blöndun á heitum mat skal auka hraðann smám saman.
• Til að koma í veg fyrir meiðsl við vinnslu á heitum mat, skaltu setja
mælibollann í opið á skálarlokinu og ekki snerta eða laga mælibollann.
• Ekki má fylla skálina hærra en upp að hámarkslínunni (2,2 lítrar).
• Fjarlægðu skálina varlega svo að innihaldið skvettist ekki upp úr henni.

ATHUGAÐU
Thermomix™ TM5 slekkur á hitanum þegar hraðinn er stilltur á hærra en 6.
Notaðu túrbóhraðann til að nota Thermomix™ TM5 á hámarkshraða.
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Til að kveikja á túrbóhraða skaltu kveikja á hamtákninu 1 aog velja Túrbó 2 .
Á Túrbóskjánum 3 skaltu velja blöndunartíma frá 0,5 til 2 sekúndur með
því að ýta á viðeigandi snertisvæði. Kveiktu á mótornum með því að ýta á
snertiskjáinn og snúa hnappinum.

1

Túrbóhraðinn hentar einnig fyrir svokallaðar „púls“ aðgerðir. Ef þú vilt til
dæmis skera mikið magn af mat í grófa bita skaltu kveikja á Túrbóhnappnum
3 til 4 sinnum í 0,5 sekúndur (endurtakist eftir þörfum). Maturinn verður
skorinn jafnt niður. Þú getur notað túrbóhraðann á hvaða hraða sem er.
Túrbóhraðinn slokknar sjálfkrafa þegar hitastigið í skálinni fer yfir 60°C eða
ef deighamur er virkur.

2

Áfram/afturábak stýring á hnífnum (
Ýttu á ( til að láta hnífinn hætta að snúast áfram (réttsælis) og láta hann í
staðinn snúast afturábak (rangsælis) 4 . Þú getur breytt snúningsátt hnífsins á
hvaða hraða sem er. Rangsælis snúningur er sýndur með tákni á hraðastillinum.
Til að láta hnífinn snúast aftur áfram, ýtirðu einfaldlega á ( aftur eða bíður
þar til stilltur tími rennur og og snúningurinn fer sjálfkrafa aftur áfram.
Afturábak stýring er ætluð til að hræra varlega í mat sem ekki á að skera
niður.

3

4
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Deighamur w

1

AÐVÖRUN
Ef Thermomix™ TM5 dettur getur það valdið meiðslum.
• Settu Thermomix™ TM5 tækið þitt á hreint, stöðugt, óhitað, afnt
y firborð til að hindra að það renni til eða kvikni í því.

AÐVÖRUN
Læsibúnaðurinn getur klemmt fingur þína
• Athugaðu að Thermomix™ TM5 getur farið úr jafnvægi við að hnoða
deig eða skera mat svo að tækist færist eftir borðinu. Haltu því í hæfilegri
fjarlægð frá brúninni svo að það detti ekki niður.
• Skildu Thermomix™ TM5 aldrei eftir án eftirlits á meðan það er í gangi.
(Athugaðu að sumar sjálfvirkar uppskriftir sem nota lítinn hraða og lágan
hita má búa til í Thermomix™ TM5 án eftirlits. Þessar undantekningar
munu koma skýrt fram í uppskriftinni.)
Notaðu deighaminn til að búa til þungt gerdeig eða brauðdeig. Til að velja
deigham skaltu ýta á hamtáknið 1 á valmyndinni og velja deighamstáknið
sem sýnir hveitistrá 2 . Staðfesting á vali þínu mun birtast efst á skjánum.
Hveitistrá mun nú vera sýnt á hraðastillinum til að tilkynna að deighamurinn
hafi verið valinn. Þú getur kveikt á deigham með því að ýta á hraðastillinn og
snúa stýrihnappnum, hvort sem þú forstillir tímann eða ekki.
Deigið er hnoðað bæði rangsælis og réttsælis til að tryggja að það sé jafnt
hnoðað í skálinni.
Til að slökkva á deighamnum skaltu ýta aftur á hamtáknið. Staðfesting á vali
þínu mun birtast efst á skjánum.
Aðeins er hægt að velja deigham eftir að skálin hefur kólnað niður fyrir 60 °C
(140 °F) eftir eldun. Ef hitinn er hærri er ekki hægt að kveikja á deighamnum
og villuboð munu birtast. Vinsamlegast athugaðu að á meðan kveikt er á
deighamnum er slökkt á hitunarkerfinu, túrbóhraða og afturábak snúningi.
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2

Hvernig skal tengja Thermomix™ TM5
uppskriftaflögu

3

AÐVÖRUN
Segulstálin í Thermomix™ TM5 uppskriftaflögunni og tengi hennar gætu
haft áhrif á gangráða eða innri hjartastuðtæki. Haltu Thermomix™ TM5
uppskriftaflögum og tengjum hennar frá gangráðum eða innri
hjartastuðtækjum. Varaðu fólk með gangráða eða innri hjartastuðtæki við.
TTil að tengja Thermomix™ TM5 uppskriftaflögu við Thermomix™ TM5
tækið þitt skaltu einfaldlega setja það í tengið á hlið Thermomix™ TM5
tækisins. Það mun festast á sinn stað um leið og segulstálið er nógu nálægt 3 .

4

Skjárinn mun sýna hvaða Thermomix™ TM5 uppskriftaflaga hefur verið tengd.
Nú mun tákn fyrir Thermomix™ TM5 uppskriftaflöguna birtast fyrir framan
„Uppskriftir” táknið í aðalvalmyndinni. Nú er hægt að velja uppskriftirnar á
Thermomix™ TM5 uppskriftaflögunni og elda þær í undirvalmyndinni
„Uppskriftir“ og „Eftirlætisuppskriftir“.

ATHUGAÐU

5

Snertu aldrei Thermomix™ TM5 uppskriftaflögutengið með málmhlutum,
það gæti valdið skammhlaupi í tenginu.

Thermomix™ TM5 valmynd
Þegar þú ýtir á „Valmynd“ sérðu lista yfir aðrar hentugar Thermomix™ TM5
aðgerðir 4 .

Eftirlætisuppskriftir
Fljótlegasta leiðin til að finna uppskriftir sem þú hefur merkt sem í uppáhaldi
er að velja „Eftirlætisuppskriftir“
Mikilvægt: Notaðu örina sem vísar til vinstri uppi í vinstra horni skjásins
til að fara aftur í Thermomix™ TM5 valmyndina 5 .
Ef texti færslu í valmyndinni er lengri en plássið leyfir birtast þrír punktar
við enda línunnar til að sýna að hægt sé að strjúka textann til hægri til að sjá
falin orð.
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Uppskriftir

1

Veldu „Uppskriftir“ í listanum til að sjá allar uppskriftir 1 .
Þú getur leitað að uppskrift á fjóra mismunandi vegu: eftir flokkum, nafni,
í eftirlætisuppskriftum eða nýlegum máltíðum 2 .

Eftir flokkum
Þegar þú leitar eftir flokkum stingur Thermomix™ TM5 upp á mismunandi
flokkum, svo sem forréttum eða aðalréttum með kjöti.
Uppskriftirnar eru í stafrófsröð innan hvers flokks 3 .

2

Frá A til Ö
Þú getur leitað að uppskrift í stafrófslistanum. Þú getur skrunað í gegnum
listann með því að strjúka lóðrétt yfir skjáinn eða nota skrunustikuna hægra
megin á skjánum. Notaðu flipann með örinni sem snýr upp til að slá inn
fyrsta stafinn 4 .

3

Nýlegar máltíðir
Eldaðirðu eitthvað gómsætt nýlega og langar til að endurtaka leikinn?
Nýlegar máltíðir eru sýndar hérna 5 .
Fyrir framan færslurnar eru tákn sem sýna stöðu uppskriftanna þegar hætt
var að undirbúa þær. Hlétákn merkir að hætt var að undirbúa uppskriftina
áður en henni var lokið. Eftir að þú hefur valið uppskrift, spyr tækið hvort þú
viljir halda áfram að elda uppskriftina eða byrja upp á nýtt. Notaðu þessa
aðgerð til að elda nokkrar máltíðir samtímis (ef skrefin í uppskriftinni leyfa
það). Thermomix™ TM5 uppskriftatákn merkir að lokið var við uppskriftina.
Gegnsætt Thermomix™ TM5 uppskriftatákn merkir að Thermomix™ TM5
uppskriftaflagan sem inniheldur uppskriftina er ekki tengd við
Thermomix™ TM5 tækið.

4

5
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Hvernig skal elda uppskrift frá
Thermomix™ TM5 uppskriftaflögu
með því að nota „Aðstoð við eldun“
Ýttu á „Valmynd“ á aðalskjánum og veldu uppskrift. Þegar þú hefur valið uppskrift er hún sýnd í heild sinni á skjánum, svo þú getur skrunað upp og niður
og lesið alla uppskriftina og innihaldslistann 6 . Hægt er að finna flipa neðst
á skjánum. Önnur valmynd með frekari upplýsingum um uppskriftina birtist
þegar þú velur þetta 7 :
Eftirlætisuppskrift
Merkir uppskriftina sem í uppáhaldi.

6

E
7

Næringargildi
Sýnir næringargildi uppskriftarinnar.
Ráðleggingar
Ráðleggingar um uppskriftina.
Afbrigði
Hugmyndir til að haga uppskriftinni að þínum smekk.
Ráðleggingar um drykk
Ráðleggingar um drykki sem passa við réttinn.

8

Heildarmynd
Hægt er að skoða sumar uppskriftir á mismunandi hátt.
Ef þú vilt elda uppskriftina geturðu annað hvort skipt á milli leshamsins og
aðalvalmyndarinnar, eða ýtt á „Byrja“ efst í hægra horni skjásins og fylgt
leiðbeiningunum sem birtast þá á skjánum 8 .

9

Samhliða skref
Sumar uppskriftir eru með skref sem á að vinna samhliða eldun eða hræringu
til að stytta heildareldunartíma uppskriftarinnar. Í þessum tilfellum er
„næst”-táknið tekið út og í stað þess kemur “samhliða skref“-tákn efst til
hægri á skjánum 9 . Smelltu á það eftir að þú hefur kveikt á mótornum.
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Sjálfvirkar uppskriftir
Finndu uppskriftaforrit hér, sem sjá um enn fleiri
undirbúningsskref. Thermomix™ TM5 notar innbyggða
skynjara til að ákvarða stöðu matarins og bregst við
samkvæmt henni. Forritið leiðir þig í gegnum eldunarferlið,
skref fyrir skref.
Veldu „Sjálfvirkar uppskriftir“ valkost 1 .
Veldu uppskrift 2 .
Thermomix™ TM5 mun ráðleggja þér varðandi
nauðsynlegan undirbúning og eldunartímana 3 .
Uppskriftin hefst þegar þú ýtir á „Byrja“ 4 . Undirbúðu
hráefnin samkvæmt listanum sem er sýndur 5 .
Þegar þú ert með öll hráefnin getur þú byrjað að elda.

FFylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þegar þú hefur
lokið við hvert skref skaltu ýta á „Næst“ 6 .
Mynd 7 sýnir skref uppskriftarinnar þar sem
Thermomix™ TM5 vinnur í gegnum sjálfvirka ferlið.
Athugaðu að tíminn sem gefinn er upp er aðeins áætlaður
þar sem hann er háður gæðum hráefnanna og í hvernig
umhverfi þú eldar.
Þegar „Lokið“ birtist efst í hægra horninu er máltíðin
tilbúin og hægt að bera hana fram 8 . Eftir að uppskriftinni
er lokið er aðalvalmyndin sýnd ásamt hitastigi skálarinnar.
Skjárinn lætur þig vita af hitastigi skálarinnar af
öryggisástæðum 9 .
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3

6

9

Flutningshamur

10

Ef þú þarft að flytja Thermomix™ TM5 tækið til skaltu fyrst læsa skálinni.
Veldu „Flutningshamur“ til að gera það 10 .
Veldu „Hætta við“ ef þú vilt halda áfram að nota Thermomix™ TM5 11.
Ekki má halda á eða lyfta Thermomix™ TM5 tækinu með því að halda í
læsiarmana. Ekki má ýta á, toga í eða þrýsta á læsiarmanna. Það gæti valdið
skemmdum sem gera Thermomix™ TM5 tækið óstarfhæft.

11

Stillingar
Þegar þú velur „Stillingar“ kemur upp listi af aðgerðum til að sérstilla
Thermomix™ TM5 tækið þitt. 12 Þær eru eftirfarandi:
• breyta eftirlætisuppskriftum
• val á tungumáli
• velja mælieiningakerfi
• upplýsingar um Thermomix™ TM5
• bakgrunnslitur
• endurstilling á Thermomix™ TM5 tækinu þínu á verksmiðjustillingu
• hvernig skal læsa Thermomix™ TM5

12

Breyta eftirlætisuppskriftum
Í „Breyta eftirlætisuppskriftum“ er hægt að velja um að taka uppskriftir af
listanum yfir eftirlætisuppskriftir 13.

13
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Tungumál

1

Veldu þitt tungumál hér 1 .
Um leið og þú hefur valið munu allar upplýsingar á skjánum birtast á því
tungumáli sem þú valdir 2 .

Einingakerfi
Veldu hvort Thermomix™ TM5 noti metrakerfi (grömm, Celsíus) eða breskt
(únsur, Fahrenheit) einingakerfi.
Athugaðu að ef þú byrjar á uppskrift sem notar annað einingakerfi en það sem
þú valdir mun Thermomix™ TM5 tækið skipta sjálfkrafa yfir í einingakerfi
uppskriftarinnar og skipta aftur til baka þegar lokið er við uppskriftina eða
hætt við hana 3 .

2

Um Thermomix™ TM5
Hægt er að sjá upplýsingar um raðnúmer Thermomix™ TM5 tækisins þíns og
hugbúnaðarútgáfu í valkostinum Um Thermomix™ TM5 4 5 .

3

4

5
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Endurstilling á verksmiðjustillingu

6

Notaðu „Endurstilla á verksmiðjustillingu“ valkostinn til að stilla
Thermomix™ TM5 aftur á upphaflegu framleiðslustillinguna 6 .
Vinsamlegast athugaðu að sérstillingar þínar munu glatast 7 .

Bakgrunnslitur
Veldu á milli ljóss texta á dökkum bakgrunni eða dökks texta á ljósum
bakgrunni 8 9 .

7

8

9
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Hvernig skal læsa Thermomix™ TM5

AÐVÖRUN
Ekki ætlað til notkunar af börnum.
• Thermomix™ TM5 er eldhústæki ætlað til notkunar í heimahúsum eða öðrum svipuðum stöðum. Börn mega
ekki leika með það. Geymdu tækið og rafmagnssnúrur þess þar sem börn ná ekki til. Ef Thermomix™ TM5 er
notuð nálægt börnum skaltu íhuga að nota læsikóða.
• Eingöngu fullorðnir einstaklingar mega nota Thermomix™ TM5. Börn mega ekki nota það – ekki einu sinni undir
eftirliti fullorðins. Haltu börnum frá tækinu þegar verið er að nota það. Vinsamlegast gættu þess að vara börn
við mögulegri hættu vegna hita/gufu, þéttingar á heitu vatni og heitra yfirborða.
• Náin umsjón er nauðsynleg þegar Thermomix™ TM5 er notað nálægt börnum.

ATHUGAÐU
Ekki er hægt að læsa Thermomix™ TM5 á meðan það er í gangi.
Haltu Thermomix™ TM5 tækinu frá börnum eða öðrum
sem ekki mega nota það. Veldu „Thermomix™ TM5
læsing eða opnun“ fyrir tvo læsingarvalkosti 1 .
• Kveiktu og slökktu á lásnum eftir þörfum. Einnig
geturðu breytti leyninúmerinu þínu (PIN) 2 .
• Þegar þú ýtir á „Ó-/virkja lás“ í fyrsta skiptið verður
lásinn óvirkur 3 .
• Veldu „Lás virkur“ 4 .
• Númeraborð mun koma upp og beðið verður um
PIN-númer. Sláðu inn það 4-stafa númer sem þú
vilt hafa 5 .
• Þegar þú hefur slegið inn pin-númerið, ýttu á „Vista“ 6 .
• Öryggisskilaboð munu birtast. Veldu „Já“ til að
staðfesta nýja PIN-númerið þitt 7 .
• Nú er Thermomix™ TM5 tækið þitt læst og þú getur
slökkt á því 8 .
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• Næst þegar þú kveikir á Thermomix™ TM5 mun það
biðja fyrst um PIN-númerið þitt.
• Ef þú hefur gleymt PIN-númerinu skaltu velja
„Gleymdirðu PIN-númerinu?“. Þá muntu geta opnað
Thermomix™ TM5 tækið með því að nota aðal
PIN-númerið 62742766 9 .
• Eftir að þú hefur slegið inn PIN-númerið geturðu
slökkt aftur á lásnum. Veldu „Ó-/virkja lás” í
stillingarvalkostinum í Thermomix™ TM5
valmyndinni og veldu “Slökkt á lás“ 10 .
• Ef þú vilt kveikja aftur á lásnum mun Thermomix™ TM5
spyrja hvort þú viljir nota sama PIN-númerið aftur. Ef þú
velur „Já” mun Thermomix™ TM5 læsast strax. Ef þú
velur “Nei“ þarftu að slá inn nýtt PIN-númer og
Thermomix™ TM5 tækið læsist eftir að númerið hefur
verið vistað 11 .
• Þú getur líka skipt um PIN-númer hvenær sem er í
„Breyta PIN“ valkostinum 12 .
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Hafa samband við

1

Svona finnur þú þjónustuverið á þínu svæði:
• Veldu „Hafa samband við“ í Stillingarvalmyndinni 1 .
• Veldu þitt land úr listanum 2 .
• Allar tengiliðaupplýsingar munu koma fram 3 .

2

3
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GOTT AÐ MUNA

Sjálfvirk slökkvun

Mikið magn

Thermomix™ TM5 tækið slekkur sjálfkrafa á sér eftir
15 mínútur. Skilaboð munu birtast seinustu 30 sekúndurnar
svo þú getir hætt við að láta tækið slökkva á sér.

Ef mótorinn þarf að vinna með mikið magn við
matarundirbúning, gæti hann farið að ofhitna og gefið
frá sér lykt. Tækið gæti einnig slökkt sjálfkrafa á sér.
Þetta er alveg meinlaust og eftir kælingartímann, sem
er u.þ.b. 5 mínútur, mun Thermomix™ TM5 tækið vera
aftur f ullkomlega í lagi.

Vernd fyrir rafmagnsmótorinn

Ef mótorinn hefur slökkt á sér:
• Taktu skálina úr Thermomix™ TM5 tækinu.
• Minnkaðu innihaldsmagnið sem er í skálinni og/eða
bættu við vökva eins og hentar fyrir uppskriftina.
• Bíddu í u.þ.b. 5 mínútur (kælingartími).
• Settu skálina aftur í.
• Gakktu úr skugga um að ekkert sé fyrir loftinntökunum
að aftan.
• Snúðu hnappinum til að endurræsa Thermomix™ TM5.
Ef villuboðin eru enn sýnd eftir kælingartímann
skaltu hafa samband við þjónustuver.

ATHUGAÐU
Ef rafmagninu slær út munu læsiarmarnir ekki opnast
og þú getur ekki fjarlægt innihald skálarinnar fyrr en
rafmagnið kemur aftur á.
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ÞRIF

Athugaðu Thermomix™ TM5 tækið þitt og aukahluti þess (þ.á.m. skálina,
snúruna og þéttirhring skálarinnar) vandlega eftir mögulegum skemmdum.
Ekki nota Thermomix™ TM5 með skemmdum aukahlutum.
Þú ættir að þrífa alla hluta Thermomix™ TM5 tækisins þíns, rétt eins og með
önnur heimilistæki – sérstaklega hnífinn, skálina, skálarlokið og þéttihringinn –
vandlega fyrir fyrstu notkun og eftir hverja notkun.

Hvernig skal þrífa skálina og lokið

AÐVÖRUN
Hnífsblöðin geta skorið
• Blöðin eru beitt. Meðhöndlið af varúð. Haltu í efri hluta hnífsins þegar
þú fjarlægir hann eða setur aftur í.
• Sýndu varúð þegar þú fjarlægir hnífinn svo að hann detti ekki óvart úr.

ATHUGAÐU
Lekar út frá hnífnum gætu skemmt Thermomix™ TM5 tækið
• Gakktu úr skugga um að þéttihringur hnífsins sé þétt upp við legur hnífsins.
• Gakktu úr skugga um að hnífurinn sé rétt læstur í skálarsætið.
• Skálarsætið verður að vera snúið eins langt og það kemst og læst. Ef að
skálarsætið og hnífurinn eru ekki rétt sett í getur það valdið skemmdum
á öðrum hlutum í Thermomix™ TM5. Ef vökvi lekur eða slettist inn í
Thermomix™ TM5 aðaleininguna skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu ganga úr
skugga um að snertipinnar skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif svo að
enginn raki komist inn í Thermomix™ TM5.
• Notaðu aldrei oddhvassa eða beitta hluti til að þrífa því það getur
skemmt parta eða haft áhrif á öryggi Thermomix™ TM5 tækisins.
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Taktu skálina úr Thermomix™ TM5 tækinu og fjarlægðu hnífinn (sjá bls.
21-22).
Nú skaltu þrífa skálina að utan og innan 1 (án hnífsins) annað hvort í heitu
vatni með uppþvottalegi og mjúkum klút eða í uppþvottavélinni. Hægt er að
þrífa hnífinn, sleifina, þeytarann, suðukörfuna, mælibollann, skálarlokið og
Varoma gufusjóðarann á sama hátt.
Ef matur er fastur í skálinni skaltu nota sérstakt hreinsiefni ætlað fyrir
r yðfrítt stál.
Gættu þess að snertipinnarnir neðst á skálinni séu ávallt hreinir og þurrir
áður en þú setur skálina í. Þurrkaðu af þeim ef þess þarf. Við mælum með að
þú takir skálina í sundur fyrir þrif, sérstaklega þegar þú þværð hana í
uppþvottavélinni.
Til að koma í veg fyrir skemmdir á Thermomix™ TM5, skaltu gæta þess að
loftinntökin að aftan og neðst á tækinu séu ekki teppt. Þetta er sérstaklega
mikilvægt ef Thermomix™ TM5 tækið þitt er með verndargrind. Gættu þess
að fjarlægja verndargrindina á meðan á þrifum stendur.

1

2

Hvernig skal þrífa hnífinn

ATHUGAÐU
• Ekki láta hnífinn liggja lengi í vatni því að það getur skemmt pakkninguna
í hnífslegunni.
• Ef hnífurinn er látinn liggja í matarleifum eða notkun á mjög sterku
uppþvottavéladufti getur valdið ryðmyndun. Það er meinlaust og er
hægt að fjarlægja auðveldlega með bursta eða vægri ediksblöndu.
• Lekar út frá hnífnum gætu skemmt Thermomix™ TM5 tækið.
• Gakktu úr skugga um að þéttihringur hnífsins sé á réttum stað upp við
legur hnífsins.
• Gakktu úr skugga um að hnífurinn sé rétt festur við skálarsætið.
Til að þrífa hnífinn skaltu halda honum undir rennandi vatni og láta hnífinn snúa
upp, eins og sýnt er á mynd 2 . Notaðu bursta eða þvoðu hnífinn í uppþvottavél
til að auðvelda þrifin. Settu skálina og hnífinn (þ.m.t. þéttihringinn) gætilega
saman aftur.
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ÞRIF

Hvernig skal þrífa Varoma

1

ATHUGAÐU
• Alla hluta má setja í uppþvottavél. Settu plasthlutana, sérstaklega
skálarlokið, í efri grindina í uppþvottavélinni til að koma í veg fyrir að það
verpist vegna hita og þrýstings.
• Sum matvæli og vökvi á borð við karrí, gulrótarsafa og matur með
sítrónusýru getur valdið blettamyndun. Þurrkaðu þannig efni af skálarlokinu,
þéttihringnum, sleifinni, suðukörfunni, þeytaranum og öllum Varoma hlutum
eins fljótt og hægt er. Allir blettir sem eftir verða munu dofna með tímanum
og hafa engin áhrif á heilsu þína eða hvernig hlutirnir virka.
Þrífðu Varoma diskinn, bakkann og lokið gætilega í heitu sápuvatni eða í
uppþvottavélinni. Notaðu mjúkan, hreinan klút og mild hreinsiefni til að
þrífa 1 . Ekki nota oddhvassa hluti eða pottasvampa úr málmi, því þeir geta
rispað.

Hvernig skal þrífa Thermomix™ TM5
aðaleininguna

AÐVÖRUN
Hætta á raflosti.
• Takið Thermomix™ TM5 alltaf úr sambandi þegar það er ekki í notkun,
áður en hlutar eru settir í eða teknir úr (s.s. varnargrind), og fyrir þrif.
• Ekki má setja Thermomix™ TM5 ofan í vatn eða annan vökva. Þrífið
eingöngu með rökum klút. Ekkert vatn eða óhreinindi má komast inn í
aðaleininguna.
Taktu Thermomix™ TM5 tækið úr sambandi áður en þú þrífur það.
Þurrkaðu Thermomix™ TM5 aðaleininguna með rökum og mjúkum klút og
mildu hreinsiefni 2 . Notaðu vatn sparlega svo að raki komist ekki inn í
Thermomix™ TM5 tækið.
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2

Hvernig skal þrífa svæðið undir skálinni.
Taktu Thermomix™ TM5 tækið úr sambandi. Þurrkaðu umframvökva af
svæðinu undir skálinni með klút.
Ef þú heldur að vökvi hafi komist inn í Thermomix™ TM5 tækið skaltu ekki
reyna að taka það í sundur. Í tækinu eru engir útskiptanlegir hlutar. Ekki
kveikja á Thermomix™ TM5 tækinu. Hafðu samband við þjónustuver eða
Thermomix™ TM5 ráðgjafann þinn.

ATHUGAÐU
Snertipinnar skálarinnar geta ryðgað.
• Snúa verður skálarsætinu eins langt og það kemst og læsa því. Ef
skálarsætið og hnífurinn eru ekki rétt sett í getur það leitt til skemmda á
öðrum hlutum Thermomix™ TM5 tækisins. Ef vökvi lekur eða slettist inn
í Thermomix™ TM5 aðaleininguna skaltu taka Thermomix™ TM5 úr
sambandi og lesa kaflann um þrif (bls. 56).
• Til að koma í veg fyrir að Thermomix™ TM5 ryðgi skaltu ganga úr
skugga um að snertipinnar skálarinnar séu alveg þurrir eftir þrif svo að
enginn raki komist inn í Thermomix™ TM5.

Frekari upplýsingar um þrif
Sumir plasthlutirnir geta aflitast en það hefur hvorki áhrif á heilsu þína né
virkni hlutanna.
Ef skálin ásamt hnífnum, skálarlokinu og mælibollanum eru aðeins dálítið
skítug nægir að blanda í stutta stund til að þrífa þau. Settu u,þ.b. 1 lítra af
vatni og nokkra dropa af uppþvottalegi í skálina, veldu hraðastillingu 5 eða 6
og ýttu á táknið fyrir afturábak snúning ( nokkrum sinnum. Skolaðu síðan
vandlega með vatni og notaðu einnig mjúkan klút ef þess þarf.
Taktu mælibollann af skálarlokinu til að bæta loftflæði þegar Thermomix™ TM5
er ekki í notkun.
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SKIPT UM
VERNDARGRIND
Aukahlutur í ákveðnum löndum
Skipt um verndargrind að aftan
Taktu Thermomix™ TM5 tækið úr sambandi. Fjarlægðu loftræstigringina
með því að lyfta henni úr klemmunum hjá innfellda gripinu 1 . Nú geturðu
séð aftan á Thermomix™ TM5 tækið ásamt loftræstiraufunum 2 .
Taktu verndargrindina sem á að vera að afta 3 og settu hana í Hún passar
nákvæmlega yfir loftræstiraufarnar 4 . Nú má festa loftræstigrindina aftur
ofan frá og niður. Ýttu henni gætilega í klemmurnar þar til hún læsist þétt á
sinn stað. Notaðu aldrei Thermomix™ TM5 án loftræstigrindarinnar 5 .
Athugaðu hvort verndargrindurnar séu blettóttar í hvert skipti sem þú þrífur
Thermomix™ TM5 tækið þitt að utan.
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Skipt um verndargrind á botninum
Taktu fyrst Thermomix™ TM5 úr sambandi til að setja verndargrindina á
botninn á því. Taktu skálina úr og hallaðu Thermomix™ TM5 tækinu eins og
sýnt er 6 . Taktu verndargrindina sem á að vera á botninum 7 .
Hún er með sporöskjulaga bungu sem verður að vera andspænis botninum á
Thermomix™ TM5 tækinu 8 . Settu verndargrindina undir efri hryggina og
ýttu svo niður þar til þú heyrir að grindin er læst á sínum stað 9 .
Taktu Thermomix™ TM5 úr sambandi ef þú vilt fjarlægja verndargrindina
aftur. Taktu skálina úr og hallaðu Thermomix™ TM5 tækinu eins og þegar
þú settir grindina í. Það er flipi vinstra megin á verndargrindinni. Togaðu í
hann til að fjarlægja verndargrindina.

6
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9
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ATHUGASEMDIR FYRIR
ÞÍNAR EIGIN UPPSKRIFTIR
Notaðu svipaðar uppskriftir úr uppskriftabókum
Thermomix™ TM5 til að leiðbeina þér við að nota þínar
eigin uppskriftir. Það er auðvelt að skilja hvert skref í
uppskriftum okkar svo að þú getur eldað þínar eigin
uppskriftir með Thermomix™ TM5 tækinu þínu.

Dæmi: Til að skera grænmeti
Stillingar: 7 sek/hraði 5:
1 stilltu tímann á 7 sekúndur
2 stilltu á hraða 5

Dæmi: Til að hnoða deig
Röð hráefna
Þegar þú undirbýrð mat eftir þinni eigin uppskrift skaltu
hafa skrefaröðina í huga, undirbúðu t.d. þurrefnin fyrst.

Hvernig skal vigta hráefnin
Áður en þú vigtar hvert hráefni skaltu ýta á vigtartáknið P
og þá mun vigtin sýna 0,000. Settu hráefnið í.
Athugið: Aldrei má fylla skálina hærra en upp að
hámarkslínunni (2,2 lítrar).

SStillingar: 2 mín/ w:
1 stilltu tímann á 2 mínútur
2 veldu w deigham
til að kveikja á stýrihnappinum og snúðu
3 ýttu

honum réttsælis

Til að skera hráefni

Þegar þú vilt skera eða blanda hráefni skaltu fyrst stilla á
stuttan tíma og athuga árangurinn. Ef þú vilt skera eða
blanda meira skaltu lengja tímann.

Hitunartími
Hvernig skal stilla tíma, hita og
hraða
Þú munt ná fram bestum árangri með því að fylgja
röðinni sem mælt er með í eftirfarandi dæmum:

Dæmi: Venjuleg hitung
Stillingar: 5 mín/100 °C/hraði 1:
1 stilltu tímann á 5 mínútur
2 stilltu hitann á 100 °C
3 stilltu hraðann á 1

Dæmi: Eldun á viðkvæmum mat
Stillingar: 5 mín/90 °C/(/hraði 1:
1 stilltu tímann á 5 mínútur
2 ýttu á hnappinn fyrir 90 °C
3 veldu (
4 stilltu hraðann á 1
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Hitunartíminn er háður eftirfarandi:
a Upphaflegu hitastigi hráefnanna sem á að hita
þyngd og rúmtaki hráefnanna
b Magni,

Athugið: Farðu aldrei yfir hámarksrúmtak
skálarinnar eða Varoma gufusjóðarans.
c Hitaleiðni matarins sem á að elda
d Völdu hitastigi
e Hraða
á aukahlutum
f Notkun

(með/án suðukörfu/Varoma)

VILLUGREINING

Villa:

Villugreining:

Ekki hægt að kveikja á Thermomix™ TM5.

Athugaðu hvort að rafmagnssnúran sé rétt tengd.
Athugaðu hvort Thermomix™ TM5 sé enn í „hvíldarham“.

Thermomix™ TM5 hitar ekki.

Athugaðu hvort búið sé að forstilla hitunartíma og
hitastig.

Thermomix™ TM5 stöðvast í miðri vinnslu.

Sjá kaflann „Vernd fyrir rafmagnsmótorinn“ á
bls. 55.

Vandamál með vigtina.

Athugaðu: þegar þú ýttir á núllstillingarhnappinn skaltu
má ekki snerta Thermomix™ TM5 tækið; ekkert má halla
upp að tækinu; rafmagnsnúran má ekki vera spennt;
„fætur“ Thermomix™ TM5 verða að vera hreinir; vinnuborðið skal vera hreint, stöðugt, jafnt og má ekki titra;
ekki má renna Thermomix™ TM5 tækinu eftir borðinu.
Ef þyngdin er rétt, virkar vigtin.

AÐVÖRUN
Ekki nota Thermomix™ TM5 ef snúran eða innstungan skemmast, ef tækið bilar, eða ef Thermomix™ TM5 dettur
niður eða skemmist á nokkurn hátt. Skilaðu Thermomix™ TM5 tækinu þínu til næsta viðurkennda söluaðila fyrir
skoðun, viðgerð, eða stillingu á raf- eða vélbúnaði.

ATHUGAÐU
Skoðaðu Thermomix™ TM5 tækið og aukahluti þess (þ.á.m. skálina og snúruna) reglulega til að gá að
mögulegum skemmdum. Skemmdir geta minnkað öryggi. Ekki nota Thermomix™ TM5 ef það hefur skemmst og
hafðu samband við þjónustuver Vorwerk eða viðurkenndan Vorwerk viðgerðaraðila.
Vinsamlegast farðu á www.thermomix.com til að sjá lista yfir alla villukóða.
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REGLUGERÐIR/
HÖFUNDARRÉTTUR
Fyrir viðskiptavini innan
Evrópusambandsins:
Appliance disposal
Sem eigandi raftækis er þér ekki heimilt
samkvæmt lögum (samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins nr. 2002/96/EC frá 27. janúar
2003 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang og
sérstökum landslögum Evrópusambandslanda sem
breyta þessum lögum) að farga þessari vöru eða
raf/rafeindaaukahlutum þess með óflokkuðu
heimilissorpi. Old electronic appliances can be
returned to municipal collection points for free.
Alternatively, you are able to return old electronic
appliances to your local Vorwerk shop. If there is
no Vorwerk shop near you, old appliances can be
shipped back to us via DHL. Please request a free
return label on www.thermomix-altgeraeteentsorgung.de and send your old appliance to the
following address:
Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG
c/o Fiege Logistik Wuppertal GmbH
Altgeräteentsorgung
Sudermannstr. 2, 41468 Neuss
Please ensure you package old appliances correctly
to avoid breakage and prevent any mechanical
compaction. The acceptance of old appliances can
be refused if a health or safety risk exists due to
contamination.
Skráningarnúmer:
WEEE reg. no. DE 86265910.
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Höfundarréttur©
Höfundarréttur á texta, hönnun, ljósmyndum,
teikningum er í eigu Vorwerk International Strecker &
Co., Sviss. Allur réttur áskilinn. Þetta rit má ekki –
hvorki að hluta til né heild – endurprenta, geyma í
minniskerfi, senda eða dreifa á hvernig formi sem er eða
á hvaða hátt sem er, rafrænan, vélrænan, með ljósritun,
upptöku eða á annan hátt, án fyrirfram veitts leyfir frá
Vorwerk International Strecker & Co.

Leiðbeiningar fyrir
Bandaríkjamarkað
Vinsamlegast athugaðu að tækið sem lýst er í þessum
leiðbeiningumhefur hvorki verið þróað/hannað fyrir
Bandaríkjamarkað, né hefur það verið samþykkt/sett á sölu
á Bandaríkjamarkaði. Af þeim sökum er útgáfa tækisins
sem lýst er í þessum leiðbeiningum viljandi ekki til sölu
eða kynnt á nokkurn hátt af hálfu Vorwerk eða öðrum
viðurkenndum utanaðkomandi aðilum í Bandaríkjum, og
engin þjónusta við viðskiptavini er veitt í tengslum við
tækið af hálfu Vorwerk eða öðrum utanaðkomandi þriðja
aðila í Bandaríkjunum.
Vorwerk tekur ekki á sig og mun ekki taka á sig nokkra
ábyrgð vegna tjóns og/eða taps (þar með talið, en
takmarkast ekki við, beint, óbeint, sérstakt, óvænt,
refsi-eða afleitt tjón eða tap, tap á gróða eða tap á
viðskiptum og allt tjón í tengslum við skemmdir, meiðsli
eða dauða) sem kemur til vegna eða í tengslum við tækið,
eða sem tækið olli eða vegna notkunar tækisins í
Bandaríkjunum (þ.m.t. tjón og/eða tap vegna öðruvísi
rafspennu sem er notuð í Bandaríkjunum). Þær
manneskjur sem nota tækið í B
 andaríkjunum gera það
algerlega á eigin ábyrgð.

ÁBYRGÐ/ÞJÓNUSTA
VIÐ VIÐSKIPTAVINI
Ábyrgð vegna efnislegra galla

Þjónusta við viðskiptavini

Vinsamlegast athugaðu kvittunina þína fyrir kaupunum
til að sjá ábyrgðartímann.

Vinsamlegast hafðu samband við Thermomix™ TM5
ráðgjafann þinn, sölufyrirtækið í þínu landi eða farðu á
www.thermomix.com til að fá frekari upplýsingar um
þjónustuverið í þínu landi.

Eingöngu Vorwerk Thermomix™ TM5 þjónustuaðilar eða
viðurkenndur Vorwerk viðgerðaraðili mega gera við
Thermomix™ TM5.
Notaðu aðeins hluti sem fylgja með Thermomix™ TM5
(bls. 16-17) eða upprunalega varahluti frá Vorwerk
Thermomix. Notaðu aldrei Thermomix™ TM5 með
hlutum eða búnaði sem koma ekki frá Vorwerk Thermomix
fyrir Thermomix™ TM5 Annars verður ábyrgðin vegna
efnislegra galla gerð ógild.

Framleitt af
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Blombacher Bach 3
42270 Wuppertal
www.vorwerk-elektrowerke.de

Thermomix™ TM5 ráðgjafinn þinn:
Sími
Fax
Farsími
Tölvupóstur
Vorwerk International Strecker & Co.
Verenastr. 39, CH-8832 Wollerau
Telephone +41 (0) 44 786 0111, www.vorwerk.com

Þessi leiðbeiningabæklingur fæst á öðrum tungumálum á
http://thermomix.vorwerk.com

Ábyrgð/Þjónusta við viðskiptavini 65

66

THERMOMIX™ TM5

ID: 24200 DK NO SE FI IS V4

BRUGSANVISNING

ID: 24200 DK NO SE FI IS V4

