
 

 

 

 

Ръчен миксер R-581   
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

 

Важни предохранителни мерки 

1. Прочетете всички инструкции. 

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

табелата на уреда. 

3. Не използвайте на открито. Уредът е само за домакинството. 

4. Изключете уреда, когато не го използвате или го почиствате. 

5. Не използвайте уреда, ако е повреден. Трябва да се свържете със сервиз. 

6. Ако захранващият кабел или щепсела са повредени, не използвайте уреда. За да избегнете всякакъв 

риск, те трябва да бъдат заменени от оторизиран сервизен център. 

7. Не позволявайте на дългата коса, шалове и т.н., да попадат на блендера докато работи. 

8. Никога не поставяйте уреда близо до източника на топлина. 

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



 

 

10. Преди да използвате уреда за първи път, внимателно почиствайте различните аксесоари. Не 

потапяйте мотора във вода или течност. 

11. Запазете тези инструкции за бъдещи справки. 

12. Изключете уреда и изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или подвижните части 

на уреда 

13. Винаги изключвайте миксера от захранването, ако той остане без надзор и преди да го сглобите, 

разглобите или почистите. 

14. 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. 

15. Децата не трябва да играят с уреда. 

16. Уредът не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца 

17. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен 

агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност. 

 

Описание на уреда 

 

 

 

1. Чопър 

2. Нож на чопъра 

3. Противоплъзгаща основа 

4. Мерителна купа 

5.  Превключвател    

6. Модул на двигателя        

7. Накрайник на блендера      

8. Бъркалка 

 



 

 

Начин на ползване на пасатора 

1. Поставете моторния модул в отвора в горната част на блендера, докато бъде щракне. 

2. Включете уреда. 

3. Сместта трябва да заяема 1/2 от купата, за да се предотврати преливането й. 

4. Винаги използвайте смесвайте съставките с вода или друга течност. 

5. Блендерът е подходящ за следните продукти: плодове и зеленчуци, бебешка храна, супа. тесто, 

смесени напитки; Не използвайте пасатора за смесване само на твърди храни, като например кафе на 

зърна, кубчета лед, захар, зърнени храни, шоколад и др.. 

6. Уредът има две скорости, зададени за различно смесване на различни съставки. 

7. Максималната продължителност на работата е 30 секунди , след това е необходима една минута 

пауза, може да се направят до 5 цикъла, след което уредът трябва да се охлади до стайна температура 

и след това да продължи да се използва. 

8. Когато извадите приставката на блендера, уверете се, че е изключен. 

9. Ножа е остър, дръжте го внимателно, за да избегнете нараняване 

 

Начин на ползване на бъркалката 

1. Поставете модула на мотора в отвора в горната част на миксера, докато щракне. 

2. Включете уреда. 

3. Използвайте двете скорости за разбивате на яйца или сметана и други. По време на работа 

внимавайте дълга коса или шал да не попадне близо до бъркалката за да избегнете повреда. 

4. След като го използвате, моля, не натискайте превключвателя, за да избегнете разпръскване на 

сместта върху дрехите или масата. 

5. Максималната продължителност на работата е 30 секунди и необходимо да спре работа за 2 минути, 

след което уредът трябва да се охлади до стайна температура и след това да продължи да се 

използва. 

6. Винаги изключвайте уреда когато не го използвате или преди почистване. 

 

Начин на ползване на чопъра 

1. Поставете ножовете за рязане върху централния щифт на купата на чопъра. Винаги поставяйте 

купата върху противоплъзгащата подложка. 

2. Поставете продуктите в купата, като месо, сирене, лук, подправки, чесън, моркови, бадеми, , сушени 

плодове и др.  

3. Поставете модула на мотора в отвора в горната част на чопъра, докато щракне. 

4. Поставете модула на мотора върху капака на купата и включете. 

5. Натиснете превключвателя за да започнете работа. По време на работа, дръжте моторния модул с 

едната ръка а сдругата купата. 

6. След употреба, изключете го и издавадете модула от капака на купата; след което извадете и нея. 

7. Внимателно извадете ножа. Работете внимателно с ножа! 

8. Изсипете сместта от купата. 

9. Максималната продължителност на работата е 2 минути за един цикъл на работа, може да се 

направят 3 цъкъла, след което уредът трябва да се охлади до стайна температура и след това да 

продължи да се използва  

Внимание: Времето за кълцане не трябва да надвишава 30 сек всеки път и количеството 

продукти не трябва да е повече от 300g.  



 

 

Почистване 

1. Изключете уреда. 

2. Почистете копрпуса с влажна кърпа. Не потапяйте мотора в течности. 

3. Капака на купата на чопъра може да се изплакне под течеаща вода, но не я потапяйте във вода. 

4. Почистете ножовете и приставки веднага след употреба, за да избегнете появата на бактерии. 

Бъдете внимателни когато работите с ножовете.  

 

Съхранение 

За лесно съхранение на уреда, намерете държача на аксесоарите на кутията за редуктори. Завъртете 

моторния модул върху държача, след това поставете уискито, сместа на пасатора върху държача на 

аксесоарите отделно. 

Внимание: Внимавайте при работата с двойното ножче. 

Не докосвайте остриетата с пръсти. Остриетата са много остри и могат да причинят наранявания 

при докосване.  

1. Внимателно разопаковайте всички приставки. 

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

препарат. Изплакнете и подсушете.  

3. Никога не потапяйте копурпуса, приставката за пасиране или капаците във вода или друга течност. 

Ако е необходимо, тези приставки могат да се почистват с навлажнена кърпа. Приставката за 

пасиране може да се мие под течаща вода; но внимавайте да не допускате водата да влезе в кухия 

вал. 

4. Винаги подсушайте приставката за пасиране, за да не влезе вода в ткорпуса на блендера 

 

Гаранция 

Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на страната на 

пребиваване на клиента, с минимум 1 година (Германия: 2 години). считано от датата на продажбата на 

уреда на крайния потребител. 

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката. 

Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център. При предявяване 

на претенция по гаранцията трябва да бъде представена оригиналния документ за покупка (с дата на 

закупуване). 

Гаранцията няма да се прилага в случай на: 

- Нормално износване 

- Неправилно използване, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари 

- Използване на сила, щети, причинени от външни влияния 

- щети, причинени от неспазване на ръководството за потребителя, напр. свързване към неподходящо 

мрежово захранване или несъответствие с инструкциите за инсталиране 

- Частично или напълно демонтирани уреди. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 


