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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Блендер R-533 
 

 

 

  



- 2 - 
 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Преди да използвате този продукт моля, прочетете всички 

инструкции. Моля, запазете това ръководство за бъдеща 

употреба. 

1. Този продукт е предназначен за битови нужди и за употреба 

само в закрити помещения. Не използвайте този продукт за 

търговски цели и на открито. 

2. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години 

и лица с ограничени физически, сетивни или умствени 

способности или липса на опит и познания, ако са оставени без 

надзор и са били инструктирани относно употребата на уреда 

по безопасен начин и да разбират възможните опасностите. 

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и 

поддръжка не се прави от деца без надзор. (EN 60335-1) 

3. Този продукт не трябва да се използва от деца. Съхранявайте 

този продукт и неговия кабел извън обсега на деца. 

4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително 

деца) с намалени физически, сетивни или умствени 

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

са били наблюдавани или инструктирани относно използването 

на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата 

трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда. (IEC 

60335-1) 

5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 

подменен от производителя, негов сервизен представител или 

подобни квалифицирани лица за да се избегне опасност. 

6. При почистване на уреда, моля използвайте суха кърпа. Не 

използвайте вода за почистване на корпуса, може да причини 

възможни увреждания,от неправилна употреба. 



- 3 - 
 

7. Острието е много остро, моля обърнете внимание при боравене 

с остри режещи остриета по време на почистването, 

изпразване на купата и поддръжка. 

8. Бъдете внимателни при изливане на горeщи течности в 

продукта, тъй като внезапната силна струя може да доведе 

до разливи.Никога не работете с горещи течности, за да 

предпазите от счупване стъклената кана.  

9. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без 

надзор и преди сглобяване, разглобяване, почистване или при 

доближаване на части, които се движат, когато уреда е в 

употреба. 

10. Не потапяйте продукта или захранващия кабел във вода или 

да влизат в контакт с вода или друга течност. 

11. Не използвайте продукта, ако острието е криво или повредено. 

12. Не използвайте този продукт върху или в близост до 

нагорещени повърхности (като котлони на газ, камина, 

отоплителен уред) 

13. Не се опитвайте да премахвате каната от базата по време на 

работа. 

14. Никога не работете с продукта без да поставите течност в 

каната. 

15. Никога не работете с уреда, когато той е празен. 

16. Никога не се опитвайте да спрете механизма за блокировка. 

Уверете се, че аксесоарът е напълно инсталиран преди 

операция. 

17. Не препълвайте каната. 

18. След употребата на продукта, винаги го оставяйте да се 

охлади преди следващата употреба. 
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Описание 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Малък капак 

B: Капак 

C: Смесителна 

кана 

D: Основа 

E: Ротационен 

превключвател 

                                      F: Бутон превключвател 
 

 
Сглобяване на продукта 
 

Сглобяване на смесителната 

кана 

Разглобяване на смесителната 

кана 
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Рецепта 

 

1. 2 части от меки плодове и 3 части вода (само за меки плодове, 

като моркови, ябълки и т.н.) 

2. Не превишавайте максималното ниво. 

3. Работете с най-висока настройка за скорост за 1 мин. 

 

Почистване и поддръжка 

 

1. При почистване на смесителната кана и чашата за смилане 

може да се използва вода, но не и химически агент или друга 

течност. 

2. Почиствайте основата като използвайте само суха кърпа. 

Никога не използвайте влажна кърпа при почистване на 

моторната база или я потапяйте във вода. 

3. Ако продуктът работи с необичаен шум или се разклаща 

сериозно. Моля, веднага спрете да използвате този продукт и 

го занесете за проверка и ремонт. Никога не ремонтирайте 

продукта сами. 

 

Съхранение 

 

1. След използване на продукта, моля опаковайте продукта и го 

съхранявайте на сухо място. Не го излагайте на пряка слънчева 

светлина.  

2. Уверете се, че децата не могат да достигнат продукта. 

3. Дръжте продукта сух преди да го приберете. 

 

 

 
 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 


