
Ръководство с инструкции 

R-534 

 

 

Благодарим, че избрахте многофункционалния миксер и ще направим всичко 

възможно, за да Ви служи добре.  

За да използвате продукта правилно и безопасно, прочетете внимателно настоящото 

ръководство преди употреба. 

 

I. Мерки за безопасност. 

1. Прочетете внимателно ръководството преди да използвате новия уред и работете, 

спазвайки инструкциите стриктно. 

2. Уверете се, че захранването съвпада с показаното върху етикета на продукта, който се 

намира от долната му страна, преди да включите захранването. 

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.  

4. Не използвайте уреда твърде дълго. 

5.  Ако захранващият кабел е повреден, е необходимо да бъде сменен или ремонтиран от 

доставчика. 

6. Внимавайте с острия нож при миене.  

7.  Сглобете добре ножа на основата с купата на миксера. В противен случай са възможни 

течове. 

8.  НИКОГА не поставяйте директно основата на ножа върху основата на двигателя при 

употреба.  

9.  НИКОГА не докосвайте движещите се части на уреда, докато не спре напълно 



10.  НИКОГА не използвайте уреда без капак на миксера. 

11.  НИКОГА не поставяйте пръстите си или домакински прибори, или други подобни 

предмети в купата на миксера. 

12. НИКОГА не поставяйте горещи съставки (над 65 ℃) в миксера и смесителната купа. 

13. Има система за защита от прегряване на двигателя, която сработва, ако двигателят 

прегрее. Необходимо е да изключите захранването и да изчакате уредът да се охлади. 

14. Двигателят или кабелът на уреда не трябва да се потапят във вода или други течности. 

15. Само за употреба у дома. Да не се използва на открито или за комерсиални цели. 

 

II. Части на продукта 

 

III．Списък на параметрите 

Модел Напрежение Честота Мощност части     Степен на защита 

R-534 220-240V~ 50/60Hz 1000W Главен корпус + 

купи 

Клас II 

IV．ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 

 

1.Поставете храна в миксера и след това завъртете основата на купата по часовниковата 

стрелка. Затегнете. 

 

 

 

 

 

 

 

Купа 

Кръстат нож 

Основа на купата 

Главен корпус 

Крак 

Панел с 

бутони 

Долна част на 

купата 

Плосък нож 

Основа на купата 

Капак 

Капак за пиене 

Горен капак 



 

 

 

 

 

 

Забележка: 

☆Не поставяйте храна над отметката за максимален обем от 1000ml 

☆Сглобете добре ножа с купата на миксера. Затегнете. В противен случай е възможен 

теч. 

☆Нарежете на парчета твърдите храни. 

 

2. Завъртете купата на миксера върху основата и затегнете. 

Забележка:  

☆ На основата на уреда има превключвател на обезопасителната система. Ако миксерът не 

бъде сглобен правилно, няма достъп до обезопасителния превключвател, когато уредът 

работи неправилно.  

☆ Не използвайте инструменти, за да натиснете превключвателя на обезопасителната 

система. Възможни са повреди. 

 

 

Превключвател на защитата 



 

 

 

 

3. Включете към захранването и натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.). Започва 

примигване на червен светлинен индикатор и уредът преминава към режим на 

готовност. 

4. При натискане на бутона LOW HIGH (ВИСОКА/НИСКА СКОРОСТ) започва 

примигване на син светлинен индикатор. Натиснете бутона и отпуснете. При включване 

на ниска скорост изминават 2 секунди преди уредът да започне работа от статично 

състояние. Повторното натискане на бутона активира високата скорост. 

5. При натискане на бутона PULSE (ИМПУЛС) започва примигване на син светлинен 

индикатор. Натиснете и отпуснете. Това води до стартиране на уреда при висока 

скорост за 2 секунди. След това уредът спира.  Ако искате отново да активирате 

импулсен режим, е необходимо отново да натиснете бутона PULSE (Импулс). 

6. Бутонът ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) служи за спиране на уреда.  

 

Всички бутони могат да се включват свободно. 

Бележка: 

☆Уредът не може да работи само със сухи съставки. 

☆Непрекъснатото време за миксиране не трябва да надхвърля една минута. Необходимо е 

да изчакате поне пет минути преди следващото използване. 

5. Изключете уреда от щепсела, след като приключите с работата. 

6. Разхлабете съда от основата като въртите в обратна на часовниковата стрелка посока. 



7. След като отстраните носача на купата чрез въртене в обратна на часовниковата стрелка 

посока, ще имате достъп до съставките. 

8. Ако искате да използвате продукта отново, повторете горните стъпки. 

 

V. Използване на купата на мелачката 

1. Поставете част от сухите съставки в купата на мелачката. Максималното количество в 

купата не трябва да надхвърля 120 грама. 

2. Затегнете купата на мелачката по часовниковата стрелка. Затегнете корпуса, за да го 

блокирате върху основата. 

 

3. Включете уреда. Задейства червен светлинен индикатор и уредът преминава в режим на 

готовност. 

4. Изберете подходяща скорост и започнете работа. 

Бутон "LOW" -- Ниска скорост Натиснете веднъж. Задейства син светлинен индикатор. 

Уредът стартира след 2 секунди от режим на готовност при половин скорост. Натиснете 

отново бутона и уредът спира работа. Светлинният индикатор изгасва 

Бутон “PULSE” -- Стартира незабавно при висока скорост, ако не отпуснете бутона. 

Задейства синият светлинен индикатор. Уредът работи при пълна скорост. Освобождаването 

на бутона прекратява работата и синият светлинен индикатор изгасва. Може да се използва 

за натрошаване на лед или за почистване. 

  Бутон “High”--- Висока скорост. Светлинният индикатор задейства и машината започва 

да работи 2 секунди след режим на готовност при пълна скорост. Повторното натискане на 

бутона води до спиране на машината. 

 

Всички бутони могат да се включват свободно. 

Бележка: 

 

☆ Уредът не може да работи непрекъснато повече от 30 секунди. След това е необходимо да 



почива 5 минути. 

5. Извадете щепсела от контакта, след като приключите със смилането. 

6. Отстранете купата на мелачката като я завъртите в обратна на часовниковата стрелка 

посока. 

7. След като отстраните носача на купата чрез въртене в обратна на часовниковата стрелка 

посока, ще имате достъп до съставките. 

8. Ако искате да използвате продукта отново, повторете горните стъпки. 

VI. Почистване и поддръжка 

1.Изключвайте уреда преди почистване или преди избърсване с влажна кърпа, за да 

предотвратите токов удар. 

2. Основата не трябва да се изплаква с вода или да се бършеэс влажна кърпа. 

3. Приставките могат да се почистват в съдомиялна машина. 

4. След като завършите почистването, подсушете уреда преди следващото използване. 

5. Ако почиствате уреда по друг начин, е възможно обезцветяване. 

6. Ако не предвиждате да използвате уреда за продължителен период от време, го съхранете 

на сухо и проветриво място, за да предотвратите повреди в двигателя. 

 

 

 

 

 

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. 

 


