
 1 

 
 

Шейкър R-4410 

 

 

Инструкция за употреба 
 

 
Моля, прочетете тези инструкции за употреба, преди да използвате продукта и да ги 
съхраните за бъдещи справки. Ако предадете уреда на някой друг, моля, включете това 
ръководство. Препоръчваме Ви да пазите опаковката, докато не се уверите, че този 
продукт работи правилно. 
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Мерки за безопасност 
·Преди да използвате уреда за първи път, уверете се, че опаковката е извадена и изхвърлена правилно и се 
съхранява на място, недостъпно за деца. 
·Преди да използвате за първи път, моля, проверете дали напрежението на табелката съответства на 
напрежението в дома ви. 
·Винаги поставяйте уреда върху твърда, равна и суха повърхност. 
·Уверете се, че ръцете ви са сухи, докато използвате превключватели или изваждете щепсела. 
·Шекърът е предназначен само за домашна употреба и е неподходящ за промишлени или търговски цели. 
·Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда. 
·Не използвайте уреда в банята, в близост до вани, басейни или мивки. 
·Преустановете употребата, ако уреда има дефект или не функционира правилно. 
·Не докосвайте уреда, ако е паднал във вода. Изключете уреда от контакта, преди да го докоснете, за да 
избегнете риск от нараняване. 
·Не работете с уреда, ако захранващият кабел е повреден. 
·Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, за да се избегне опасност. 
·За да изключите, хванете щепсела и го извадете от контакта. Никога не изключвайте като дърпате кабела на 
уреда. 
·Избягвайте използването на удължителен кабел, тъй като това може да доведе до прегряване и да причини 
риск от пожар. 
·Дръжте захранващия кабел далеч от нагрети повърхности. 
·Уредът е предназначен само за домашна употреба. Търговската употреба прекратява гаранцията и 
доставчикът не може да бъде държан отговорен за наранявания или щети, причинени при използване на 
уреда за други цели, различни от тези, за които е предназначен. 
·Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца над 8 год.) с намалени физически, 
сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или 
инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност. Необходимо е повишено внимание. 
 
1. Не трябва да се поставят пръсти и предмети в смесителната чаша по време на работа 
2. Не докосвайте бъркалката, докато работи уреда, за да предотвратите нараняване. Работете много 

внимание. 
3. Уверете се, че уредът е поставен на сигурно място, преди да го включите. 
4. След всяко използване завъртете превключвателя в положение "0". 
5. Не оставяйте уреда без надзор по време на работа. 
6. Не използвайте уреда за друго предназначение. 
7. Никога не работете с продукта, когато купата е празна. 
8. Изключете уреда от контакта, когато не се използва, преди да поставите или извадите купата или преди 

почистване. 
9. Избягвайте контакт с движещи се части. 
10. Внимание: Необходимо е внимание при работа с остриетата, особено когато острието трябва да се 

почисти. 
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Описание на уреда 

 
 
1. Стойка                   4.Смесителна купа 
2. Бутон вкл./изкл.           5. Основа 
3. Смесителен вал 
 
Начин на употреба 
·Превключвателят трябва да е в положение “0”, преди да включите щепсела в захранването. 
·Завъртете превключвателя на захранването в положение „I“ или „II“. 
·Изсипете мляко в купата от неръцдаема стомана. 
·Добавете микс за шейк и захар (или други съставки, които предпочитате). 
· Поставете купата в държача. 
·Шейкърът може да работи не повече от 1 минута при всяки цикъл на работа. Това ще гарантира желаните 
резултати. 
·Завъртете превключвателя в положение "0" и оставете шейкърът да изстине за около 2 минути. 
·Винаги дръжте уреда сух. 
Внимание: Макс. капацитет на напитката е 250 мл., ако е по-голямо количество може да прелее извън 
купата. 
 
Почистване и поддръжка 
1. Преди почистване. Превключвателят трябва да е в положение "0" и щепселът трябва да бъде изключен 

от захранването. 
2. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. Просто избършете с влажна кърпа. 
3. За да почистите оста, налейте вода в чашата и го включете за няколко секунди. 
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4. Не го съхранявайте веднага след употреба. 
5. Оставете да се охлади и след това приберете на безопасно място. 
 
Рецепти 
 
Шейк със шоколад и кафе 
Съставки: 
1 чаша студено мляко 
1/4 чаша еспресо 
Парченца шоколад 
2 лъжици шоколадов сладолед 
 
Шейк с горски плодове 
Съставки: 
1/2 чаша горски плодове 
2 лъжици ванилов сладолед 
1 чаша студено мляко 
Поръсете с малко фино нарязана мента 
 
Шейк с фъсръчено масло 
Съставки: 
1 сушена сулъца фъстъчено масло 
1 чаена лъжица мед 
1 яйце 
1 чаша студено мляко 
 
Съвети 
·Не препълвайте купата над маркировката. 
·За по-голям обем използвайте нискомаслено мляко, тъй като пълномасленото мляко не се разпенва 
толкова, колкото нискомасленото. 
·Добавеният сладолед и плодове увеличават обема на млечния шейк. 
·Охладете продуктитее преди да използвате, тъй като това ще задържи максималния обем. 
 
Само за домашна употреба 

 

 
 
ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРАВИЛНОТО  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА  ПРОДУКТА   В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 
посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната 
среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта 
домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 


