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AC 220-240 V~ 50Hz, 100W 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

 

 

 

 

 

 

 

· За да смесвате напитки, използвайки различна чаша от 

приложената (4), покрийте пластмасовата подложка на 

превключвателя (5). Изберете желаната скорост и използвайте 

уреда директно с вашата собствена чаша. 

· Този уред е предназначен за кратки периоди на работа с 

операционен период от 1 минута. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на употреба, моля задръжте подложката 

на превключвателя стабилна и в правилната позиция. 

 

ВНИМАНИЕ: За да избегнете наранявания моля, не докосвайте 

бъркалката (3), докато уреда е в експлоатация. 

 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 

 

1. Преди да използвате уреда, тези инструкции трябва да бъдат 

прочетени внимателно за да се гарантира получаването на 

най-добри резултати. 

2. Моля, пазете тези инструкции; сертификата за гаранция; 

касовата бележка и ако е възможно кутията с вътрешната 

опаковка. 

3. Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, 

когато уреда не е в употреба или при появява на неизправност. 

4. Необходим е строг надзор, когато уредът бъде използван от 
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1. Бутон ON / OFF 

2. Бъркалка 

3. Вал 

4. Смесителна купа 

5. Бутон за безопастност 

/Подложка пластмасов 

превключвател 

 



деца. 

5. Проверявайте редовно уреда и кабела за повреди. Ако има 

щети от всякакъв вид, уредът не трябва да се използва. 

Погрижете се кабелът да не виси надолу.  

6. Ремонти по уреда трябва да се извършват само от 

квалифициран електротехник. 

7. При никакви обстоятелства не трябва уредът да бъде поставян 

във вода или друга течност. 

8. Не използвайте уреда с влажни или мокри ръце. 

ВНИМАНИЕ: По време на работа пръсти и чужди предмети 

не трябва да се поставят в смесителната чаша. 

Острието е остро. Отнасяйте се с внимание. 

9. Винаги се уверявайте, че уредът е поставен на сигурна 

повърхност преди да го включите. 

10. Завъртете ключа на позиция "0" след всяка употреба. Уверете 

се, че двигателят е спрял напълно, преди да извадите чашата 

за смесване. 

11. Пазете тези инструкциите на сигурно място за бъдещи 

справки. 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

• Превключвателят трябва да бъде на позиция "0", преди да 

включите щепсела в подходящо 220-240 VAC захранване. 

• Завъртете ключа на захранването на позиция "I" или "II". 

• Налейте млякото в предоставената чаша. 

Добавете ароматизиран млечен шейк на прах и захар (или 

някоя от другите съставки, които предпочитате). 

Повдигнете пластмасова чашка до вала. 

• Уредът не трябва да е включен за повече от 1 минута за всяка 

операция. Това ще осигури желаните резултати. 

• Завъртете ключа в позиция "0" и нека уредът да се охлади за 

около 2 минути. 

• Винаги дръжте уреда сух. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди почистване, ключът трябва да е в положение "0" и 

захранващият кабел да бъде изваден от електрическата мрежа. 

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. 

Просто го избършете с влажна кърпа. 

• За почистване на вала, налейте вода в чашата и включете за 

няколко секунди. 

Не прибирайте за съхранение уреда веднага след употреба. Той 

все още може да бъде горещ. 

Оставете го се да се охлади и след това го приберете за 

съхранение на сигурно място. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

• Съхранявайте уреда след като се е охладил постепенно. 

• Когато не се използва, изключете уреда и го приберете на сухо 

и сигурно място далеч от достъпа на деца. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Уредът е предназначен за домашна употреба. 

• Винаги изключвайте уреда след 2 минути непрекъсната работа. 

Изчакайте 2 минути всеки път, преди да работите с уреда 

отново. 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени 

способности или при липса на опит и познания, освен ако те не 

са били наблюдавани или инструктирани относно използването 

на уредите от лице, отговорно за тяхната безопасност , 

• Децата трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда. 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ДЕПОНИРАНЕ 

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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