
 

 

 

 

 

Миксер с купа 2.5L  

R-5520 

Спесификация : 220-240V~50/60Hz 300-500W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уреди, трябва винаги да 

спазвате основните предпазни мерки, включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. За да намалите риска от токов удар, не поставяйте кабела, 

щепсела или тялото на миксера във вода или друга течност. 

3. Необходимо е внимателно наблюдение, когато някой уред се 

използва от или близо до деца. 

4. Изключете от контакта, когато не го използвате, преди да 

поставите или извадите части или преди почистване. 

5. Избягвайте контакт с движещи се части. Дръжте ръцете, косата и 

дрехите, както и шпатули и други прибори, далеч от бъркалките по 

време на работа, за да намалите риска от нараняване на хора и / 

или повреда на миксера. 

6. Преди измиване отстранете бъркалките от миксера. 

7. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или след 

повреда на уреда или повреждане или повреждане по какъвто и да 

е начин. Обадете се на посочения телефон за обслужване на 

клиенти за информация относно проверка, ремонт или 

електрическо или механично регулиране. 

8. Използването на приставка, която не се препоръчва за 

използване с този модел, може да предизвика пожар, токов удар 

или нараняване. 

9. Не използвайте на открито. 

10. Не оставяйте кабела на ръба на масата или плота. Не 

позволявайте на кабела да бъде в близост до горещи повърхности, 

включително печка. 

11. Не поставяйте върху или близо до нагорещен газ или 

електрическа горелка или в загрята фурна. 

12. Проверете дали контролния бутон е изключен, преди да 

включите кабела в контакта. За да изключите, завъртете бутона "0", 

след това извадете щепсела от контакта. 

13. Използвайте уреда само за предназначение. 

14. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен 

от производителя или неговия сервизен агент или подобно 

квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

15. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и 

неговия кабел далеч от деца. 

16. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с 

намалени физически, сетивни или психически способности или 

липса на опит и познания, ако те са били под наблюдение или 

инструкции относно безопасното използване на уреда и да 

разберат свързаните с това опасности. 



 

 

17. Децата не трябва да играят с уреда. 

18. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се 

извършват от деца без надзор. 

 

Описание на миксера 

Този миксер е предназначен за разбиване/миксиране тесто за сладки, смес за кекс/торта, бита сметана, белтъци и 

картофено пюре. Уреда има пет степени  на разбиване, турбо бутон и въргтяща се купа 2.5l. 

Употреба на бъркалките: Двете бъркалки се използват за разбиване на яйца, белтъци, миксиране на смеси за кекс, 

бита сметана, картофено пюре. Препоръчителните степени за разбиване са от 1 до 3. Можете да използвате турбо 

бутон при необходимост. 

Употреба на месилките: Двете месилки се използват за разбиване на тесто за сладки както и други твърди видове 

тесто. Препоръчителните степени за разбиване са 4 и 5.Можете да използвате турбо бутон при необходимост. 
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1. Бутон за освобождаване       6. Бутон за освобождаване на подвижното рамо 

2. Регулатор на скоростта             7. Зъбно колело 

3. Turbo бутон          8. Основа 

4. Подвижно рамо                     9. Зъбно колело на купата 

5. Бутон за освобождаване                     10. Въртяща се купа от неръждаема стомана 

на ръчния миксер      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на работа 

1. Поставете основата на стойката (8) на гладка и равна 

повърхност. 

2. Натиснете бутона за освобождаване (6) върху основата на 

стойката и издърпайте подвижното рамо (4). 

3. Поставете купата от неръждаема стомана (10) във въртящата се 

основа (8). 

4. Натиснете бутона за освобождаване (6) на основата на стойката, 

за да издърпате назад подвижното рамо (4). Уверете се, че зъбното 

колело на купата (9) и зъбното колело (7) на основата са правилно 

свързани. 

5. Поставете необходимите 2 месилки (11) или 2 бъркалки (12) в 

съответните отвори в долната част на ръчния миксер, леко 

завийте бъркалките или месилките и натиснете, за да се фиксират 

правилно в положение. 

6. Поставете ръчен миксер в горната част на подвижното рамо (4) на 

основата на стойката, или една от месилките (11) или бъркалката (12), 

прикрепена с предавка, която е свързана с предавка в предната 

част на основата. Натиснете задната част на ръчния миксер, за да 

се постави на подвижното рамо на основата, докато се заключи 

правилно. 

7. Поставете сместа / съставките в купата. Можете да натиснете 

бутона за освобождаване (6) на основата на стойката, за да 

повдигнете подвижното рамо (4) за лесно прибавяне на съставките. 

8. Развийте захранващия кабел на ръчния миксер. Включете 

устройството в съответното електрическо захранване. 

9. Плъзнете селектора за скорост (2) от ляво на дясно, за да 

12 

11. Месилки 

12. Бъркалка 

11 



 

 

изберете настройката за скорост 1-5. Уредът ще започне да работи. 

Настройте постепенно скоростта си и използвайте турбо бутона 

по всяко време на работа, за да постигнете максимална скорост. 

10. Въртящата се купа от неръждаема стомана (10) ще се върти 

автоматично след включване на уреда. 

11. Предупреждение: Не поставяйте ножове, метални лъжици, вилици 

или шпатули в купата, когато работите. 

12. Максималното време за работа не трябва да надвишава 3 минути. 

Оставете поне 15 минути за почивка между 2 последователни 

цикъла. 

13. Винаги изключвайте уреда, като завъртите селектора за 

скорост в ляво положение "0", след което отново сложете 

съставките в купа. Оставете да натиснете бутона за 

освобождаване (6) от основата на стойката, за да се придвижите 

нагоре, за да добавите лесно съставките. 

14. Когато завършите смесването, плъзнете копчето за избор на 

скорост в позиция 0, след което извадете захранващия кабел от 

контакта. 

15. Натиснете бутона за освобождаване (5) отзад на основата на 

стойката, за да извадите ръчния миксер от основата на стойката. 

16. Натиснете бутона за изхвърляне (1) здраво надолу от миксера, за 

да извадите от устройството почистващи препарати или куки за 

тесто. 

17. Не натискайте бутона за изхвърляне (1), докато миксерът работи. 

 

Почистване и подръжка 

1. Изключете уреда от захранването и изчакайте, докато се охлади напълно преди почистване. 

2. Изключете миксера и внимателно измъкнете бъркалките в 

страни на купата, за да премахнете излишната смес.. 

3. Натиснете бутона за освобождаване (5), за да извадите ръчния миксер от основата на стойката. 

4. Натиснете бутона за изваждане (1), за да освободите бъркалките.. 

5. Измийте бъркалките (11) и / или месилките (12) и / или купата (10) в топла сапунена вода и след това избършете. 

Купата, бъркалките и месилките могат да се мият в съдомиялна машина. 

6. Избършете външната повърхност на миксера с топла влажна кърпа и изсушете с мека суха кърпа. 

7. Избършете излишните частици от храната от захранващия кабел, след което обвийте захранващия кабел около 

кабела. 

8. Съхранявайте ръчния миксер  на сухо място и съхранявайте бъркалките и купата в чекмедже. 

 

Внимание: 

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

деца) с намалени физически, сетивни или психически способности 

или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на 

надзор или указания относно използването на уреда от лице, 

което отговаря за техните безопасност. 



 

 

2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверят, че не 

играят с уреда. 

 

 

 

 

 

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. 

 


