
 

БЛЕНДЕР ЗА ХРАНА 

 
       

R-516 

 220-240V~ 50Hz, 550W ном./ 650W макс. 

 

 
 

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. 

Преди да използвате електрическите уреди е необходимо да 

вземете следните предохранителни мерки: 

1. Уверете се, че захранващото напрежение на уреда съответства 

на това на захранването в дома Ви. 

2. Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е свързан към 

захранването; изключвайте след всяка употреба. 

3. Този уред не е предназначен за използване от лица 

(включително деца) с намалени физически, сензорни или 

умствени способности, или такива, които нямат опит или 

познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани 

относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице. 

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че 

няма да играят с уреда. 

4. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че 

няма да играят с уреда. 

5. Никога не оставяйте уреда включен или в близост до източници 

на топлина. 

6. НЕ оставяйте уреда изложен на метеорологични влияния (дъжд, 

слънце и др.) 

7. Никога не позволявайте захранващия кабел да влиза в контакт 

с горещи повърхности. 

8. НИКОГА НЕ ПОТАПЯЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ, ЩЕПСЕЛА ИЛИ 



ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГИ ТЕЧНОСТИ. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЛАЖНА КЪРПА, ЗА ДА ГИ ПОЧИСТИТЕ. 

9. НИКОГА НЕ ДОКОСВАЙТЕ ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ЧАСТИ. 

10. НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НАБОР ОТ НОЖОВЕ ВЪРХУ 

ЗАХРАНВАЩИЯ БЛОК. 

11. Винаги хващайте набора ножове внимателно, за да избегнете 

нараняване. 

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ МОНТИРАЙТЕ НАБОРА ОТ 

НОЖОВЕ ПРЕДИ ДА ДОБАВИТЕ ХРАНА ЗА СМИЛАНЕ. 

Изчакайте ножовете да спре напълно преди да отстраните 

капака от контейнера. 

13. Никога не използвайте уреда, ако ножът е повреден. 

14. По време на употреба поставяйте уреда на равна повърхност с 

достатъчно осветление. 

15. Не работете с уреда, ако е празен. 

16. Уредът не трябва да се използва за храни с твърда 

консистенция (например ледени кубчета или месо с кости). 

17. Никога не използвайте уреда, ако захранващия кабел или 

щепсела е повреден или ако уредът е неизправен. В този 

случай го отнесете в най-близкия сервизен център. 

18. За да елиминирате рисковете, ако захранващият кабел е 

повреден, е необходимо да се бъде сменен от производителя, 

техен сервиз или от лице с подходяща квалификация. 

19. Уредът е създаден за употреба САМО У ДОМА и не може да се 

използва за комерсиални и индустриални цели. 

20. Ножовете са много остри. Работете внимателно при 

поставянето и отстраняването им от купата и при почистване. 

21. ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ УРЕДА ОТ ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ 

ДА ОТСТРАНИТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ БЛОК (В) 

22. ИЗЧАКАЙТЕ НОЖОВЕТЕ ДА СПРАТ НАПЪЛНО, ПРЕДИ ДА 

ОТСТРАНИТЕ КАПАКА. 

23. За да предотвратите инциденти или повреди в уреда, винаги 

пазете ръцете и готварските прибори далеч от ножовете и 

движещите се части. 

24. Винаги заключвайте уреда, когато не го използвате, преди 

почистване и преди поставяне или отстраняване на части и 

приставки. 

25. В случай, че решите да изхвърлите уреда, препоръчваме да го 

направите неработещ, като отрежете захранващия кабел. Освен 

това препоръчваме опасните части да бъдат обезопасени, 

особено във връзка с децата, които могат да играят с уреда и 

неговите части. 

26. Опаковката не трябва да се оставя в обхвата на деца, тъй като 

е потенциално опасна. 

 

 

 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ  

ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате уреда за първи път, 

почистете внимателно всички части, които влизат в контакт с 

храната. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги хващайте набора ножове 

внимателно, за да избегнете нараняване. 

- Преди всяка операция се уверявайте, че уредът не е включен. 

- Поставете ножовете върху вала в контейнера. 

- Нарежете храната на малки парчета (1,5 х 1,5 см) и я поставете 

в контейнера; количеството не трябва да покрива горната част 

на ножа. Никога не работете с уреда за повече от  30 секунди в 

даден момент.  

- За да улесните кълцането при големи количества храна, е 

възможно да използвате и горния нож. Поставете този нож над 

другия и го завъртете внимателно на място. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате уреда се уверете ,че 

ножовете са поставени правилно. 

- Поставете капака върху контейнера. 

- Поставете захранващия блок на капака. 

- Включете захранващия кабел в електрически контакт.  

- Стартирайте уреда като натиснете бутоните; по-големият бутон 

може да се използва  

 за установяване на скорост 1.  

Турбо бутонът се използва за установяване на скорост 1 и 

скорост 2. 

Скорост 1 (мин.): натиснете внимателно 

Скорост 2 (макс.): натиснете силно 

Уредът се използва най-добре при импулсна функция; тя се 

задейства чрез задържане на БУТОН за много кратко време (2-3 

секунди). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако уредът не работи, се уверете дали 

захранващият кабел е включен правилно. 

- За плавно и фино кълцане използвайте шпакла, ако е 

необходимо да придвижите храната от страните на контейнера 

към средата. 

- За да спрете работата на уреда, е достатъчно да освободите 

бутона; уредът кълца и смила храни за много кратък период от 

време. 

- Уредът е предназначен за кратка работа с номинален период на 

използване от 30 секунди. Изключете уреда поне за 30 секунди, 

преди да го използвате отново. 

- Не използвайте уреда повече от 3 последователни пъти. 

- След употреба на уреда за 2-3 последователни пъти е 

необходимо да го изключите и да го оставите да се охлади поне 

10-15 минути. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изчакайте ножовете да спрат напълно преди 

да отстраните капака. Изчакайте ножовете да спрат напълно преди 

да отстраните капака и захранващия блок.  

 



СЛЕД УПОТРЕБА 

- Изключете уреда от захранването. 

- Отстранете капака като го повдигнете нагоре. 

- Отстранете ножа, като го издърпате нагоре. 

- Ако уредът не работи добре след продължителен период на 

употреба, е необходимо да смените ножа. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

Изключете уреда от контакта. 

Всички части на уреда могат да се почистват в съдомиялна 

машина. 

ЗАХРАНВАЩИЯТ БЛОК ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВА САМО С 

ВЛАЖНА КЪРПА. НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ВЪВ ВОДА ИЛИ 

ДРУГИ ТЕЧНОСТИ. 

 

 

СЪСТАВКИ КОЛИЧЕСТВО МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ 

ЛУК 200 gr 15 секунди 

СУШЕНИ 

ПРАСКОВИ 

120 gr 10 секунди 

СЛИВИ 120gr 10 секунди 

КОМПОТ ОТ 

ПЛОДОВЕ 

120gr 8 секунди 

ЧЕСЪН 150gr 5 секунди 

ХЛЯБ 20 gr 15 секунди 

БИСКВИТИ 20 gr 12 секунди 

БАДЕМИ 100gr 15 секунди 

ОРЕХИ 100 gr 15 секунди 

КОКОСОВИ ОРЕХИ 100 gr 15 секунди 

ТВЪРДО СИРЕНЕ 200 gr 15 секунди 

СВАРЕНИ ЯЙЦА 200gr 10 секунди 

МЕСО 150-200gr 15 секунди 

БЕКОН 150-200 gr 15 секунди 

БЕБЕШКИ ХРАНИ 30 gr 15 секунди 

ПОДДЪРЖАЩИ 

МАТЕРИАЛИ 

30gr 15 секунди 

ТЕЧНИ САПУНИ  650ml 15 секунди 

МЛЕЧЕН ШЕЙК 200ml 15 секунди 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране 
на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на 
ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение 
за разделното му изхвърляне. 

 

                       

 

                                                                                                 


