
 

Ръчен миксер R-579   

 

               

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

                         
 

Прочетете цялото ръководство преди употреба и съхранете за бъдещи справки. 

 

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

При използване на електрически уреди е необходимо винаги да следвате посочените по-долу мерки 

за безопасност, включващи следното: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Преди употреба проверете дали напрежението в стенния контакт съответства на показаното на 

табелата на уреда. 

3. Не работете с уреди с повреден кабел или щепсел, след неправилното му функциониране или ако 

е изпускан или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия упълномощен сервизен 
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център за проверка, ремонт или механична настройка. 

4. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, негови 

упълномощени сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 

5. Изключвайте от контакта, когато не използвате уреда, когато поставяте или изваждате движещи се 

части или преди почистване. 

6. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или над гореща повърхност. 

7. Не потапяйте двигателя на миксера във вода, тъй като това води до токов удар. 

8. При употреба на уреда в близост или от деца или инвалиди е необходимо строго наблюдение. 

9. Пазете пръстите си от движещи се части. 

10. При смесване дръжте ръцете и приборите извън контейнера, за да намалите риска от сериозни 

наранявания или повреди в смесителя. Когато уредът не работи, можете да използвате само гумен 

прибор за отстраняване на остатъци. 

11. Уредът не може да се използва за обработване на твърди и сухи вещества. В противен случай 

ножът става тъп. 

12. Не използвайте уреда за друга цел освен по предназначение. 

13. Не използвайте навън. 

14.  Винаги изключвайте уреда от захранването, ако остане без наблюдение и преди сглобяване, 

разглобяване или почистване. 

15. Уредът не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и кабела далеч от достъпа на деца. 

16. Този уред може да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни или умствени 

способности или такива без необходимия опит и познания, ако същите са надзиравани или 

инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са наясно със свързаните рискове. 

17. Децата не трябва да играят с уреда. 

18. Проверете дали капака е правилно заключен на място преди да работите с  уреда. 

19. Използването на непрепоръчвани от производителя на уреда принадлежности може да доведе до 

наранявания. 

20. Преди да отстраните капака от купата, освободете бутона и изключете уреда. Изчакайте докато 

уреда спре напълно. 

21. Винаги отстранявайте сглобката на ножа преди да изсипете съдържанието на купата. 

22. Изключвайте уреда след всяка употреба. Уверете се, че двигателят е спрял напълно преди да 

разглобите уреда. 

23. Металните ножове са изключително остри и с тях трябва да се работи внимателно. 

24.Винаги дръжте дръжката на ножа, а не режещото острие, когато боравите с него и при почистване 

на ножа. 

25. Внимавайте да не се нараните. 

26. Запазете тези инструкции. 

ЗАПОЗНАВАНЕ С МИКСЕРА 

 

A: Приставка за миксиране  
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Заключване 

Скала за управление на скоростта 

Бутон за ниска скорост 

Бутон висока скорост 

(турбо) 

Стебло 

Нож 

Купа за смесване с мерителна скала 

- Капацитет 700 ml 

- Идеална за приготвяне на малки количества 

храна. 

- Под купата може да се използва гумена 

противоплъзгаща основа. 

Забележка: Смесителната купа може да се използва 

само за смесване на храна. Почиствайте незабавно след 

употреба. Не използвайте за съхранение-  



 3 

 

 

 

 

 

Запознайте се с приставката за кълцане (Използва се за кълцане на месо и приготвяне на паста от 

чесън) 

B: Приставка за кълцане   
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Запознайте се с приставката за миксиране (Използва се за миксиране на флуиди) 

C: Приставка за разбиване  

 

 

Заключване 

Скала за управление на скоростта 

Бутон за ниска скорост 

Бутон за висока скорост (турбо) 

Модул на двигателя 

Капак на купата 

Нож (Тъй като ножът е много остър, 

работете внимателно, за да 

избегнете наранявания) 

Купа (Идеална за приготвяне на малко 

количество кълцани моркови или месо). 

Забележка: Купата може да се използва само 

за миксиране на храна. Почиствайте незабавно 

след употреба. Не използвайте за съхранение 
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Запознайте се с приставката за разбиване на белтъци (Използва се за разбиване на  белтъци) 

 
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА  

Проверете дали всички аксесоари са налице и дали уредът не е повреден. Почистете всички части в 

съответствие с раздела "ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА”.  

Заключване 

Модул на двигателя 

Завъртете модула на двигателя по 

часовниковата стрелка, за да 

заключите разбивача. 

Разбивач. Идеален за 

разбиване на белтъци. 

Смесителна купа. Идеална за разбиване на 

два белтъка 

Забележка: Смесителната купа може да се 

използва само за смесване на храна. 

Почиствайте след всяка употреба. Не 

използвайте за съхранение. 



 6 

Важно: Ножовете и дисковете за кълцане/фино нарязване са много остри. Работете внимателно.  

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА  

Изберете правилната приставка в зависимост от задачата. A: приставка за миксиране, B: приставка 

за кълцане , C: приставка за разбиване. 

A: Инструкции за приставката за миксиране 

Важно: Уверете се, че ръчният миксер е изключен от захранването преди да сглобявате или 

поставяте приставки. 

Забележка: Времето, в което можете да използвате уреда без натоварване не трябва да надхвърля 

15 секунди. Максималната продължителност на работата при висока скорост не трябва да надхвърля 

30 секунди. След два непрекъснати цикъла е необходимо уредът да почива 3 минути. 

1. Използване на купата на миксера 

1. Сглобете подвижното стебло с модула на двигателя. Въртете стеблото обратно на часовниковата 

стрелка докато го затегнете.  

2. Необходимо е плодовете да са обелени и с извадени костилки, нарязани на малки шайби 

(приблизително с размер 15mm x 15mm x 15mm) преди да ги поставите в купата. Обикновено е 

необходимо да добавите известно количество чиста вода, за да помогнете за правилната работа на 

уреда. Пропорцията храна-вода е 2:3. Количеството на сместа не трябва да надхвърля обозначеното 

върху купата за смесване максимално ниво.    

3. Включете уреда в подходящ контакт.  

4. Снижете ръчния миксер в храната и изберете правилния бутон за скорост (ниска скорост и висока 

скорост). Натиснете и задръжте. Уредът започва работа незабавно.  При използване на бутона за 

ниска скорост, можете да регулирате скоростта от скалата от горната страна на двигателя.  

ЗАБЕЛЕЖКА: скалата за настройване на скоростта не е подходяща при използване на бутона за 

висока скорост.. 

5. Освободете бутона за скорост, за да спрете работа, когато храната достигне необходимата 

консистенция.  

 

B: Инструкции за приставката за кълцане  

Острието на ножа е подходящо за кълцане на моркови или месо. 

1. Сглобете ножа към вала в купата. Винаги поставяйте ножа преди да добавите съставките.  

2. Първо нарежете морковите на малки парчета (15mm x 15 mm x 15 mm) и ги поставете в купата. 

Можете още да кълцате зеле. Първо нарежете зелето на малки парчета, за да преминава през 

тръбата за пълнене. 

Забележка: Максималното количество на храната не трябва да надхвърля 200 g.  

Забележка: Максималната продължителност на обработката при висока скорост не трябва да 

надхвърля 20 секунди. 

4. Купата и ножът могат да се използват за кълцане на месо, но месото трябва да бъде с отстранени 

кости и нарязано на малки кубчета. Максималното количество не трябва да надхвърля 30 g.  

Забележка: Максималното време за работа не трябва да надхвърля 20 секунди. 

5. Поставете капака на купата. 

Забележка: Уверете се, че капакът е заключен на място преди да работите с уреда. 

6. Поставете долната част на двигателя в отвора на капака на купата и завъртете по часовниковата 

стрелка, за да го заключите. 

7. Включете уреда в подходящ контакт. 
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8. Изберете правилния бутон за скорост и задръжте. Уредът започва работа. При използване на 

бутона за ниска скорост, можете да регулирате скоростта от скалата от горната страна на двигателя.  

Забележка: скалата за настройка на скоростта не е подходяща при използване на бутона за висока 

скорост.. 

9. Освободете бутона за скорост, за да спрете работа, когато храната е накълцана до желаната 

степен.   

Забележка: По време на работа можете да поставяте храната през тръбата за пълнене и да 

използвате притисквача, за да я притиснете, ако е необходимо. Никога не използвайте пръстите си, 

за да избегнете наранявания. 

10. Завъртете модула на двигателя в обратна на часовниковата стрелка посока, за да го отстраните 

от капака. 

11. 11. Винаги отстранявайте сглобката на ножа преди да изсипете съдържанието на купата. 

 
C: Инструкции за приставката за разбиване  

Приставката за разбиване е подходяща за разбиване на белтъци.     

1. За да сглобите приставката с модула на двигателя, завъртете приставката обратно на 

часовниковата стрелка, докато се затегне.  

2. Поставете белтъците в смесителната купа. Два белтъка са достатъчни. 

3. Включете уреда в подходящ контакт. 

4. Снижете приставката в храната и изберете правилния бутон за скорост. Натиснете и 

задръжте. Уредът започва работа незабавно. При използване на бутона за ниска скорост, 

можете да регулирате скоростта от скалата от горната страна на двигателя.  

Забележка: скалата за настройка на скоростта не е подходяща при използване на бутона за 

висока скорост.. 

Забележка: Максималната продължителност на обработката при висока скорост не трябва да 

надхвърля 1 минута. 

5. Освободете бутона за скорост, за да спрете работа, когато храната е накълцана до желаната 

степен.  

6. Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Изключете уреда от контакта и изчакайте докато ножът спре напълно преди да предприемете 

почистване. 

1.   Измийте подвижния прът под течаща вода без да използвате абразивни почистващи препарати. 

След почистването на подвижното стебло, го поставете изправено, така че водата да се отцеди. 

Подвижното стебло не трябва да се почиства в съдомиялна машина. 

Забележка: Не потапяйте подвижното стебло във вода, тъй като смазването на лагерите ще се 

измие.  

2. Измийте купата, купата за кълцане, разбивача, дисковете и капака на купата в топла вода и 

препарат. Само купата за кълцане и купата за смесване могат да се почистват в съдомиялна 

машина. Останалите компоненти не трябва да се почистват в съдомиялна машина, тъй като 

пластмасовите части могат да се обезцветят с времето. 

3. Избършете основата на двигателя с влажна кърпа. Никога не потапяйте във вода за почистване, 

тъй като е възможен токов удар. 
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4. Неплъзгащата се основа от долната страна на купата може да се отстранява за почистване. 

Поставяйте на място преди употреба. 

5. Почиствайте компонентите добре. 

Внимание: Ножовете са много остри. Работете внимателно. 

7. За бързо почистване между отделните задачи напълнете купата с вода до половината. Сглобете 

миксера според описанието и го включете на функция за миксиране или кълцане за няколко 

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. 

 


	9. Пазете пръстите си от движещи се части.
	


