
Twistshake Kuhinjski aparat 6v1

Navodila za uporabo



Čestitamo za nakup digitalnega kuhalnika za pripravo otroške hrane, kateri 
združuje funkcije kot so parno kuhanje, mešanje, pogrevanje in steriliziranje. 
Kuhalnik je še posebej primeren za sterilizacijo steklenic in ostalih 
pripomočkov ter za pripravo otroške hrane. Pred uporabo natančno 
preberite navodila v tem priročniku. Priročnik hranite na varnem mestu, saj 
vsebuje pomembne informacije. 
Funkcije, ki so opisane v tem priročniku, se lahko tudi spremenijo brez 
predhodnega obvestila.

UVOD

Stran 2
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Upoštevajte nadaljnja navodila pri uporabi električne naprave, še posebej v 
prisotnosti otrok.

Pri ulivanju vroče tekočine v kuhalnik ali mešalnik bodite pazljivi zaradi pare, 
ki lahko uide iz naprave, zaradi stika vode z vročo podlago.

Napravo med čiščenjem, montažo, demontažo oziroma, če le-ta ostane 
nenadzorovana, vedno izključite iz električnega omrežja. 
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo. 
Napravo hranite izven dosega otrok. 
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi 
fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi 
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje 
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z 
aparatom.
Če je poškodovani omrežni kabel, ga sme zamenjati le proizvajalec, serviser, 
ali druga pooblaščena oseba, da se izogne morebitnim nesrečam. 

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam 
aparat.

Previdno ravnajte z rezilno enoto, še posebej med praznjenjem ali čiščenjem 
posode. 

Če se rezilna enota zatakne, aparat izključite iz električnega omrežja in šele 
nato odstranite blokado, ki blokira rezilno enoto.
Aparat se med kuhanjem v pari zelo segreje, zato lahko pride do opeklin, če 
se ga dotaknete. 
Pazite na vročo paro, ki uhaja iz posode med kuhanjem v pari, in ko 
odstranite pokrov.
Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu.  
Za dviganje posode vedno uporabljajte njen ročaj. 

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA
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Opis sestavnih delov naprave (slika 1):

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

SPLOŠNI OPIS

Pokrov zbiralnika za vodo
Zamašek za zbiralnik za vodo
Osnovna enota z digitalnim upravljanjem
Pokrov posode za mešanje
Pokrov za izolacijo pare
Merilna skodelica
Zaščita pred polivanjem
Košara za parno kuhanje
Cedilo
Posoda (za mešanje)
Rezilna enota
Tesnilo rezila
Nosilni obroček za rezilo
Lopatica
Prijemalka

Digitalno upravljanje na dotik (slika 2):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Indikator za nivo vode (slika 3):

Leva stran vodnega indikatorja kaže nivo vode 
v ml. 
Desna stran pokaže koliko minut/časa parnega 
kuhanja določen nivo vode dopušča.

ON/OFF (vklop/izklop)
Start/Pause (začni/pavza) 
Parno kuhanje
Mešanje
Segrevanje
Sterilizacija 
Obdrži toploto
Odstranjevanje vodnega kamna
Večanje časa    
Manjšanje časa
Indikator praznega zbiralnika za vodo

SLIKA 2

SLIKA 3
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Priprava za uporabo

Odstranite embalažo in aparat očistite.

Pred prvo uporabo natančno očistite posodo, rezilno enoto, košare za 
kuhanje, pokrove, cedilo, lopatico in prijemalko z gobico in milnico. Te 
sestavne dele lahko očistite tudi v pomivalnem stroju. 

Polnjenje zbiralnika za vodo (slika 4-slika 6):

1.  Odstranite pokrov zbiralnika za vodo (A) z gibom navzgor kot je prikazano  
     na spodnji sliki.
2.  Odprite zbiralnik za vodo, tako da obrnete zamašek za zbiralnik za vodo    
     (B) v nasprotni smeri urinega kazalca.
3.  Napolnite zbiralnik za vodo z uporabo merilne skodelice (F).
4.  Zaprite zbiralnik z zamaškom za zbiralnik (B), tako da ga obrnete v smer 
     urinega kazalca.
5.  Postavite pokrov zbiralnika (A) na zbiralnik in ga previdno pritisnite 
     navzdol.

Mešalnik in postavitev posode:

1.  Pred uporabo preverite, ali je posoda za 
     mešanje pravilno nameščena. 
2.  Če želite uporabiti tudi pokrov posode za 
     mešanje, ga postavite na posodo in ga 
     zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca 
     in se prepričajte, da je le-ta dobro zaprt 
     oziroma, da pokrov dobri tesni.

NAVODILA ZA UPORABO

SLIKA 4 SLIKA 5 SLIKA 6

SLIKA 7
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Nameščanje in odstranjevanje rezilne enote:

1.  Tesnilo (blazinica tesnila obrnjena navzgor) namestite na rezilno enoto, 
     kot je prikazano na spodnji sliki.
2.  Potisnite tesnilo na vreteno rezilne enote.
3.  Rezilo namestite v posodo za mešanje tako, da jo držite obrnjeno navzdol 
     in vreteno rezilne enote vstavite v odprtino posode za mešanje. Nosilni 
     obroček za rezilo (M) postavite na vreteno rezila medtem ko je rezilna  
     enota že v posodi za mešanje.
4.  Zavrtite nosilni obroček za rezilo (M) za četrtino obrata v nasprotni smeri 
     urinega kazalca, da rezilno enoto dobro pritrdite.

Pozor! Potegnite nosilni obroček za rezilo (M) in si s tem zagotovite, da je 
rezilna enota pravilno nameščena pred delovanjem. 

Sistem proti izsuševanju (anti-dry):

Ko se bo zbiralnik vode izpraznil med parnim kuhanjem, segrevanjem ali 
sterilizacijo, bo indikator praznega zbiralnika za vodo na osnovni enoti z 
digitalnim upravljanjem začel opozarjati s svetlobnim in zvočnim signalom. 
To lahko traja do 10 minut. 

Takoj, ko boste dodali svežo vodo v zbiralnik bo indikator prenehal oddajati 
svetlobne in zvočne signale. Takrat lahko ponovno zaženete aparat in 
nadaljujete z delom. 

SLIKA 8
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PARNO KUHANJE

1.  Napolnite zbiralnik za vodo. (glej tudi > :……)
2.  Vstavite hrano v košaro za parno kuhanje (H). 
3.  Če hočete pokuhati po eno sestavino naenkrat, jo vstavite v košaro 
     za parno kuhanje in košaro vstavite v posodo za mešanje in jo 
     pokrijte s pokrovom posode za mešanje. Pokrov namestite tako, da 
     ga postavite na posodo za mešanje in ga obrnete v smeri urinega 
     kazalca (slika 10). Pred pričetkom parnega kuhanja, obrnite zaponko 
     na pokrovu proti osnovni enoti (slika 11).

4.  Če hočete kuhati več sestavin naenkrat vstavite prvo sestavino v košaro 
     za parno kuhanje in jo vstavite v posodo za mešanje. Vstavite drugo 
     sestavino v merilno skodelico in postavite cedilo na mesto razvidno na 
     sliki 12. Merilno skodelico postavite nad košaro za parno kuhanje (silka     
     12- slika 14).

FUNKCIJE

SLIKA 10

SLIKA 12 SLIKA 13 SLIKA 14

SLIKA 11
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Pritisnite gumb za funkcijo parnega kuhanja na digitalnem zaslonu.

Po privzetih nastavitvah traja parno kuhanje 20 minut. Lahko pa prilagajate 
čas kuhanja z gumbi        , in sicer + za večanje časa kuhanja in – za 
manjšanje časa kuhanja (1-30 min). Ko je čas kuhanja nastavljen, pritisnite 
start      za pričetek parnega kuhanja. Če hočete med kuhanjem narediti 
pavzo pritisnete na      in ko želite nadaljevati s kuhanjem ravno tako 
pritisnite na isti gumb. Po končanem kuhanju lučka prične bliskati. Če ne 
boste nadaljevali s kuhanjem ali ostalimi funkcijami,  se bo lučka avtomatsko 
izklopila po 5 minutah.Odprite pokrov posode za mešanje in vzemite košaro 
za parno kuhanje s pomočjo lopatice (N). Po vsem tem je hrana pripravljena 
za zaužitje ali za mešanje. 

Sestavine in parno kuhanje (v vednost):

Opombe:

Vsa hrana mora biti narezana na majhne kocke velikosti do 2–3 cm. 
Določena količina vode v zbiralniku za vodo, ki je potrebna za določen čas parnega kuhanja, se lahko 
spreminja glede na sobno temperaturo, trdoto in temperaturo vode. Količina vode v najvišji ravni v 
zbiralniku je primerna za 30 min parnega kuhanja. 

Če potrebujete več časa za parno kuhanje, sledite spodnjim korakom:
-  Ko se voda v zbiralniku izprazni, pritisnite gumb za pavzo in počakajte 5 minut,
-  Odprite zbiralnik za vodo in ga napolnite s tako količino vode, ki jo potrebujete za dokončati s kuhanjem,
-  Pritisnite na gumb (2) za nadaljevanje procesa.

Vrsta 
hrane 

Sestavina Približen čas kuhanja v pari  

 
 
 

Sadje 

Jabolko 5 min. 
Pomaranča 10 min. 
Breskev 10 min. 
Hruška 5 min. 
Ananas 15 min. 
Sliva 10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelenjava 

Šparglji 10 min. 
Brstični ohrovt 20 min. 
Korenje 15 min. 
Cvetača 15 min. 
Zelena 15 min. 
Bučka 15 min. 
Janež 15 min. 

 Stročji fižol 20 min. 
Por 15 min. 
Čebula 15 min. 
Grah 20 min. 
Paprika 15 min. 
Krompir 20 min. 
Buča 15 min. 
Špinača 15 min. 
Koleraba 15 min. 
S ladki krompir 15 min. 
Paradižnik 15 min. 

Meso Piščančje meso, govedina, 
jagnjetina, svinjina itd.  

20 min. 

Ribe Losos, morski list, polenovka, 
postrv itd.

 
 

15 min. 
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Opozorilo:

Ko uporabljate funkcijo mešanja, morate hrano vstaviti v posodo za mešanje in jo pokriti z zaščito pred 
polivanjem in ustreznim pokrovom. Sledite navodilom za uporabo (slika 18). 

Izogibajte se mešanju, če je posoda za mešanje prazna. Pred uporabo funkcije za mešanje se prepričajte, 
da je posoda za mešanje pravilno nameščena. Posodo pokrijte s pokrovom posode za mešanje in ga 
obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca in preden začnete z mešanjem, prepričajte se da je zanka na 
pokrovu pravilno vstavljena v držalo na osnovni enoti. 

MEŠANJE

1.  Kuhane ali sveže sestavine vstavite iz košare za parno kuhanje v posodo 
     za mešanje (slika 15-slika17). 
2.  Na posodo postavite zaščito pred polivanjem (G) in jo zaprite s pokrovom 
za posodo za mešanje (D). 
3.  Postavite posodo na osnovno enoto.
4.  Prižgite in vklopite napravo.

Po privzetih nastavitvah je aparat nastavljen na 5 ciklov, pri tem, da vsak 
cikel traja po 13 sekund z 2 sekundnimi pavzami med cikli.

Dodajte sestavine (kot so voda, mleko, sladkor, olje, itd.) glede na vaše želje 
in potrebe in obrnite pokrov posode za mešanje v nasprotni smeri urinega 
kazalca. Vse sestavine znotraj posode za mešanje ne smejo količinsko 
presegati 900 ml. 

Navodila in nasveti za mešanje:

SLIKA 15 SLIKA 16 SLIKA 17

SESTAVINE MAKSIMUM CIKLOVMAKSIMALNA KOLIČINA ČAS DELOVANJA (1 CIKEL)

korenje in voda S540g korenja in 360g vode 13s delovanja na 2s pavze
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Pritisnite gumb za mešanje (4). Pritisnite gumb START (2) za začetek 
delovanja. 

Če hočete med mešan jem narediti pavzo, pritisnite      . 
Za nadaljevanje ravno tako pritisnite      . 
Ko je en ciklus zaključen, lahko ponovno pritisnete gumb za start za 
dodatnih 13 sekund mešanja. 

Ko bo aparat zaključil z mešanjem, vas bo sam opozoril s svetlobnim in 
zvočnim signalom. Vsi signali se bodo izključili po 5 minutah, če ne boste 
nadaljevali s kuhanjem/mešanjem ali katerokoli drugo funkcijo na aparatu. 
Hrano lahko postrgate iz posode s pomočjo lopatice (slika 18-slika 20).

Izključite aparat iz električnega omrežja.

Očistite posodo po mešanju. 

SLIKA 18 SLIKA 19 SLIKA 20SLIKA 18 SLIKA 19 SLIKA 20
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STERELIZACIJA

Napolnite zbiralnik z vodo. Postavite posodo za mešanje na osnovno enoto 
in ga namestite tako da ga zasukate. Vstavite košaro za parno kuhanje v 
posodo za mešanje (slika 21). 

Vstavite steklenico narobe obrnjeno v košaro za parno kuhanje in jo pokrijte 
z merilno skodelico (slika 22-slika 23). 

Gumb za sterilizacijo:

Pritisnite gumb za sterilizacijo. Po privzetih nastavitvah traja proces 
sterilizacije 8 minut. Lahko regulirate čas z gumbi         za večanje ali 
manjšanje časa sterilizacije (1-30 min). Ko izberete želeno nastavitev, 
pritisnite gumb za start, da začnete s sterilizacijo. Če želite proces ustaviti, 
znova pritisnite gumb za start      , ponovite postopek za nadaljevanje 
sterilizacije. 

Ko bo aparat zaključil s sterilizacijo, vas bo sam opozoril s svetlobnim in 
zvočnim signalom. Vsi signali se bodo izključili po 5 minutah, če ne boste 
nadaljevali s kuhanjem/mešanjem ali katerokoli drugo funkcijo na aparatu.
Odprite pokrov in vzemite stekleničko s pomočjo prijemalke ali rokavic (slika 
24). 

Izključite aparat iz električnega omrežja. 

SLIKA 21

SLIKA 24

SLIKA 22 SLIKA 23
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SEGREVANJE

Napolnite zbiralnik za vodo s približno 50 ml vode. Postavite posodo za 
mešanje na osnovno enoto in ga namestite tako da ga zasukate. Vstavite 
košaro za parno kuhanje v posodo za mešanje (slika 25). 

Vstavite steklenico (pravilno obrnjeno) v košaro za parno kuhanje in jo 
pokrijte z merilno skodelico (slika 26-slika 27). 

Hrana/sestavine, ki jo/jih lahko segrevate s pomočjo kuhalnika: mleko, 
sok, voda, pred pripravljena otroška hrana. 

Gumb za segrevanje:

Pritisnite gumb za segrevanje, po privzetih nastavitvah traja proces 
segrevanja 3 minute. Lahko regulirate čas z gumbi        za večanje ali 
manjšanje časa sterilizacije (1-20 min).

Ko izberete želeno nastavitev, pritisnite gumb za start, da začnete s 
segrevanjem. Če želite proces ustaviti, znova pritisnite gumb za start      , 
ponovite postopek za nadaljevanje segrevanja.
 
Ko bo aparat zaključil s segrevanjem, vas bo sam opozoril s svetlobnim in 
zvočnim signalom. Vsi signali se bodo izključili po 5 minutah, če ne boste 
nadaljevali s kuhanjem/mešanjem ali katerokoli drugo funkcijo na aparatu.

SLIKA 25 SLIKA 26 SLIKA 27
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Odprite pokrov in vzemite stekleničko s pomočjo prijemalke ali rokavic (slika 
28-slika 29).

Izključite aparat iz električnega omrežja. 

TABELA ZA SEGREVANJE:

Opombe:

Končna temperatura vsebine v stekleničkah se lahko razlikuje zaradi razlik v sobnih temperaturah, 
velikostih/oblik stekleničk. 
Če se vam zdi, da je temperatura vsebino v stekleničkah še vedno prenizka, lahko povečate čas segrevanja. 
Če je temperatura previsoka, lahko čas segrevanja zmanjšate.

SLIKA 28 SLIKA 29

 100 ml v zbiralniku za vodo  
(25°C)  

 

Čas segrevanja  (min)  Čas odmrzovanja  (min)  

Sobna temperatura  (22°C)  Temperatura v hladilniku  
(10°C)  

Plastična 
steklenička  

30ml  5  6  

 60ml  5  6  

 90ml  6  6  

 120ml  6  7  

 150ml  7  7  

 180ml  7  8 

 210ml  7  8 

 260ml  7  8 

 270ml  7  8 

 330ml  8 9  

Steklena 
steklenička  

100ml  5  5 

 130ml  5  6  

 200ml  6  6  

 260ml  6  7  
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OBDRŽI TOPLOTO

Ko končate s parnim kuhanjem ali mešanjem, lahko pustite hrano v posodi 
za mešanje ali košari za parno kuhanje,  da bo ostala topla. Posodo pokrijte 
s pokrovom. 

Napolnite zbiralnik za vodo s 150 ml vode. 

Začnite s funkcijo ohranjanja toplote. Čas delovanja aparata po privzetih 
nastavitvah je 60 minut, lahko ga prilagajate glede na potrebe in želje 
znotraj časovnega okvirja, med 1 in 8  ur. 

Ko izberete želeno nastavitev, bo aparat začel delovati po 5 sekundah, če ne 
boste izbrali še dodatnih funkcij. 

Očistite posodo za mešanje. 

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Med uporabo kuhalnika se lahko na dnu zbiralnika nabere vodni kamen. 
Priporočljivo je redno čiščenje zbiralnika za 100% učinkovito delovanje 
aparata. Priporočamo, da odstranite vodni kamen enkrat vsak 1-4 teden.
 
Postopek:

Aparat mora biti izklopljen iz električnega omrežja.

V zbiralnik za vodo vlijte 150 ml vode in 15g citronske kisline, ali 10 ml 
belega kisa in 50 ml vode. 

Postavite zbiralnik na svoje mesto. Postavite posodo za mešanje na osnovno 
enoto. 
Pričnite s funkcijo odstranjevanja vodnega kamna, ki lahko traja 4-8 ur. 
Aparat izključite iz električnega omrežja po uporabi. 

Izpraznite zbiralnik za vodo. Večkrat izplaknite s svežo vodo zbiralnik in 
posodo za mešanje. Zlijte vso vodo iz obeh posod. 

Pred ponovno uporabo morate v zbiralnik naliti 100-200 ml vode in 
počakati, da aparat izvede cikel kuhanja v pari brez hrane v posodi za 
mešanje (20 minut). Tako se boste znebili neprijetnih vonjav. 

Počakajte, da se zbiralnik posuši. 
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SHRANJEVANJE ELEKTRIČNEGA KABLA (slika 30)

Električni kabel lahko shranjujete na dnu aparata kot je prikazano na spodnji 
sliki.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po vsaki uporabi očistite aparat. 

Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo. V aparatu ne uporabljajte belila 
ali kemičnih sterilizacijskih raztopin/tablet. Ne uporabljajte abrazivnih 
materialov med čiščenjem. 

1.  Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja in 
     odstranite posodo z osnovne enote.
2.  Pokrov odstranite s posode.
3.  Razstavite rezilno enoto kot je prikazano na spodnji sliki.
4.  Očistite rezilno enoto z vodo takoj po vsaki uporabi. 

5.  Po vsaki uporabi očistite vse dele aparata, ki so bili v kontaktu s hrano. 
     Opozorilo: Vsi deli naprave razen osnovne enote so primerni za čiščenje 
     v pomivalnem stroju. 
6.  Osnovno enoto lahko očistite z vlažno krpo.
7.  Redno preverjajte zbiralnik za vodo in odstranjujte morebitne ostanke  
     hrane.
8.  Preverite tudi izhod za paro in odstranite morebitne ostanke hrane 
     (oglejte si poglavje o čiščenju izhoda za paro). 
9.  Zbiralnik za vodo naj bo vedno suh. 

SLIKA 30

SLIKA 31 SLIKA 32 SLIKA 33

SILICONE 
SEAL

SILICONE 
SEAL
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ČIŠČENJE IZHODA ZA PARO

Redno čistite izhod za paro. Sledite spodnjim navodilom:

1.  Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
2.  Vlijte vodo in citronsko kislino ali kis v zbiralnik za vodo. 
3.  Pokrijte in obrnite zamašek za zbiralnik za vodo.
4.  Aparat nagnite tako, da je parni izhod obrnjen navzdol in tako izlijte  
     mešanico vode in citronske kisline ali kisa iz zbiralnika. 
5.  Popolnoma izpraznite zbiralnik in ga posušite. 

TEHNIČNI PODATKI

Teža: 2.1 kg
Dimenzije: 288x132x212mm
Največja zmogljivost posode za mešanje: 900ml
Največja zmogljivost zbiralnika za vodo: 280 ml
Napetost: 220-240 V
Moč mešalnika: 120 W
Moč kuhalnika: 700 W

GRANCIJA

Izdelek Twistshake kuhalnik ima veljavno garancijo 24 mesecev. 
Za uveljavljanje garancije potrebujete račun, na katerem je razviden datum, 
naslov podjetja, ki je račun izdal in naziv izdelka. 
Garancija ne pokriva stroškov pošiljanja blaga. 
Prodajalec oziroma distributer ni odgovoren za izgubo blaga in za vse 
poškodbe, ki so bile storjene namerno s strani uporabnika. 
Za vse podrobnosti ali za zahtevek po uveljavljanju garancije se obrnite na 
pooblaščenega distributerja Twistshake v državi prvega nakupa. 
Podatke pooblaščenega distributerja najdete na: www.evitas.si 

PROIZVAJALEC: Twistshake of Sweden AB, Vasteras. 
UVOZ IN DISTRIBUCIJA: Evitas Shop d.o.o., Cesta 25. junija 1G, 5000 Nova 
Gorica.
Za podrobnejše informacije se obrnite na info@evitas.si.


