
ШЕЙКЪР ЗА МЛЕЧЕН ШЕЙК 
МОДЕЛ R-447 

 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
⚫ Устройството се използва само за приготвяне на кафе, 

различни коктейли, сос винегрет, бебешки храни, млечни 
шейкове и т.н. 

⚫ Никога не пъхайте пръстите си или други предмети (коса, 
дрехи, прибори за готвене, ножове, отвертки и т.н.) в 
близост до бъркалката, когато уредът е в употреба. 

⚫ Прочетете всички инструкции внимателно преди да 
използвате уреда и ги запазете за бъдеща употреба. 

 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

• Превключвателят трябва да бъде на позиция "0", преди да 
включите щепсела в подходящо 220 ~ 240 VAC 
захранване. 

• Завъртете ключа на захранването (D) на позиция "I" или 
"II" и за няколко секунди ще получите очакваните 
резултати.  

• Излейте млякото в чашата. 
Добавете ароматизирана млечна съставка на прах и 
захар (или някоя от другите съставки, които предпочитате 
да смесите). 

• Вдигнете чашата към вала (B). 

• Уредът трябва да е включен, за не повече от 1 минута на 
всяка операция. Това ще осигури желаните резултати. 

• Завъртете ключа в положение "0" и оставете уреда да се 
охлади за около 10 минути. 

• Винаги дръжте уреда сух. 
 
ПРЕДИ УПОТРЕБА 
⚫ Уверете се, че опаковката на този уред ще бъде 

изхвърлена по подходящ начин. Пазете найлоновите 
торбички далеч от бебета и деца. 

⚫ След като извадите устройството от опаковката му, го 
почистете с влажна кърпа. 

⚫ Никога не потапяйте уреда във вода, за да го почистите. 
⚫ Уверете се, че основното напрежение на захранването 

отговаря на изискванията за напрежение на уреда. 
⚫ Поставете устройството на равна и суха повърхност. 

⚫ Уверете се, че всички части на устройството са правилно 
монтирани, преди да използвате уреда. 

⚫ Не включвайте уреда без чашата на място. 
⚫ Преди да използвате уреда, моля, разгънете напълно 

кабела и се уверете, че той не показва никакви признаци 
на увреждане. 

⚫ Не използвайте устройството за повече от 1 минута 
непрекъснато. Не забравяйте винаги да правите пауза от 
10 минути между всяка употреба. 

 
ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди почистване, превключвателят трябва да е в 
положение "0" и захранващият кабел трябва да бъде 
изваден от електрическата мрежа. 

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. 
Просто избършете с влажна кърпа. 

• Не прибирайте за съхранение уреда веднага след 
употреба. Той все още може да бъде горещ. 
Оставете уреда се да се охлади и след това го приберете 
за съхранение на безопасно място. 

 
СЪХРАНЕНИЕ 

• Съхранявайте уреда, след като се охлади напълно. 
• Когато не е в употреба, изключете от захранването и 
съхранявайте  на сухо сигурно място, далеч от обсега на 
деца. 

ВНИМАНИЕ! 

• Не поставяйте уреда върху или в близост до 
микровълнова фурна, електрическа печка или фурна на 
газ. Дръжте уреда далеч от запалими предмети или друг 
източник на топлина. 

• Устройството трябва да се използва само от възрастни. 

• Винаги контролирайте устройството, когато то е в 
употреба. 

• Винаги оставяйте достатъчно място около устройството, 
когато то се използва. Не поставяйте устройството в 
близост до леснозапалими материали, като мебели, 
възглавници, тъкани, завеси и т.н. 

• Никога не миксирайте гореща мазнина или друга гореща 
течност. 

• Никога не миксирайте мазнини. 



• Не добавяйте съставки в чашата, докато уредът работи. 

• Не местете уреда, докато е в употреба. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Уредът не е предназначен да бъде управляван с помощта на 
външен таймер или отделна система за дистанционно 
управление. 
 
ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА 
 

     

 
 
 
A. Тяло 
B. Вал 
C. Смесителна чаша 
D. ON/OFF бутон 
 

 

 
⚫ Уверете се, че превключвателят на захранването (D) е на 

позиция "0". 
⚫ Налейте вода заедно с кафето и захарта или други 

съставки, които искате да смесите в съда (C) или в друга 
чаша и със същата форма, а след това приближете 
стъклото близо до оста (B). 

⚫ Включете превключвателя на захранването (D) и 
миксирайте съставките в зависимост от вашите 
изисквания. 

⚫ Забележка: Ако съставките се разливат вън от чашата 
намалете скоростта или намалете количеството на 
съставките. 

⚫ След като приключите с миксирането превключете ключа 
на захранването (D) на позиция "0". 

⚫ Свалете купата от уреда и сервирайте. 
⚫ Изключете миксера от електрическо захранване и след 

това можете да го почистите. 
⚫ Валът (B) е направен от неръждаема стомана и 

пластмасови части, които не са токсични, и можете да ги 
почистите лесно с влажна кърпа. 

 
ВНИМАНИЕ: За да избегнете нараняване, не докосвайте 
разбъркващият вал (B), когато уредът е в експлоатация. 
 
 

 

 

 

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. 
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