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Инструкция за употреба 
Моля, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите 

 

 



  

Важни предохранителни мерки 

При използване на електрически уреди, за да се намали рискът 

от пожар, токов удар и / или нараняване на хора, винаги следва 

да се спазват основните мерки за безопасност, включително 

следните: 

Трябва да спазвате следните предупреждения за безопасност： 

Внимание: Остриетата на ножа са изключително остри. 

Обърнете внимание при работа. 

1.  Прочетете внимателно инструкциите. 

2. За да се предпазите от токов удар, не поставяйте кабела, 

щепсела или уреда във вода или друга течност. 

3. Необходим е строг надзор, когато някой уред се използва от 

или близо до деца. 

4. Този уред не е предназначен за употреба от хора 

(включително деца) с намалени физически, сетивни или 

умствени способности или липса на опит и познания, освен 

ако са инструктирани относно използването на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 

5. Изключете от контакта, когато не го използвате и преди 

почистване. 

6. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, в случай 

на неизправност на уреда или ако уредът е бил повреден по 

някакъв начин. 

7. Използването на принадлежности за аксесоари, които не са 

препоръчани от производителя, може да причини 

нараняване. 

8. Не използвайте уреда на открито. 

9. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота 

или да се докосва до горещи повърхности. 

10. Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газ или 

електрическа горелка или в загрята фурна. 



  

11. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. 

Всяко търговско използване, неподходяща употреба или 

неспазване на инструкциите, производителят не поема 

отговорност и гаранцията не е валидна. 

12. Не използвайте вашия уред ако някоя част е повредена. 

13. Не поставяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във 

вода или друга течност. 

14. Уверете се, че капакът е здраво фиксиран на място, преди да 

работите с уреда. 

15. Никога не поставяйте съставките в контейнера ръчно и 

докато уредът е в употреба. Винаги използвайте буталото за 

храна. 

16. Острието и дисковете са остри. Работете внимателно. Да се 

съхранява далеч от деца. 

17. Ако захранващият кабел или щепселът са повредени, не 

използвайте уреда.  

18. За ваша собствена безопасност, моля, използвайте само 

оригиналните аксесоари и резервни части, които са 

подходящи за Вашия уред. 

19. Никога не сваляйте капака, докато ножът не спре напълно. 

20. Този уред е предназначен за обработка на малки количества. 

Не превишавайте количествата, посочени в тези инструкции. 

21. Не използвайте този уред за смесване на глутенова храна 

или вещество. 

22. Не използвайте уреда за друго освен предназначение. 

23. За Вашата безопасност този уред отговаря на стандартите на 

уреда, наредбите и директивите за ниско напрежение, 

електромагнитна съвместимост, околна среда и др..  

 

Запазете тези инструкциии 

 



  

Описание на уреда 

 

 

 

1. Малък капак 

2. Капак 

3. Смесителна кана 

4. Нож 

5. Държач на каната 

6. Основа 

7. Стартов бутон 

8. Фунционални бутони 

9. Гумени крачета 



  

Начин на употреба 

Преди първа употреба почистете различните части на уреда. 

Забележка: 

• Когато включите уреда, ще се появят три функционални бутона 

със синя мигаща светлина. След като стъклената кана е 

фиксирана, светлината ще спре да мига.  

• Стартовият бутон ви позволява да използвате различни 

скорости от мини захранване до максимална мощност.  

• Когато използвате бутона за стартиране за управление на 

скоростта, функционалният бутон не може да работи в средно 

време. 

• Три функционални бутон на разположение 

* Пулс функция  * Функция трошене на лед.  * Функция смути. 

• Когато използвате функционалния бутон за вашата храна, 

можете да промените базата на бутоните според вашите нужди. 

Освен това може да изберете да използвате бутон за старт за 

контрол на скоростта, след като го направите, не можете да 

използвате функционалния бутон междувременно. 

• Стъклената с капацитет 1.5 L. 

 

Работа със стартовия бутон 

• Изсипете съставките и покрийте стъклената купа (Фиг. 1), и 

след това поставете купата в основата (Фиг. 2) завъртете по 

посока на часовниковата стрелка (Фиг.3). Повдигнете стъклената 

купа, за да проверите дали тя е заключена или не.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

• Включете уреда и завъртете копчето за 

стартиране, за да получите необходимата 

скорост. 

• В края на подготовката завъртете 

копчето за стартиране в положение 0FF, 

извадете щепсела от контакта и изчакайте, 

докато остриетата спрат напълно.  

• Извадете стъклената купа и свалете 

капака, след което излейте съставките.  

 

Работа с функционалните бутони 

•Функция Пулс 

Когато натиснете бутона “Pulse”, трябва да го направите 

продължително, когато продуктите са готови спрете да 

натискате. 

• Функция натрошаване на лед 

Когато натиснеш този бутон, цикълът работи за 1 секунда и 

спира 1 сек, това ще продължи 30 секунди. 

•Функция смути 

Когато натиснете този бутон, той ще работи с 90% за 1минута.  

 

Приготвяне на бебешка храна 

За смесване или смесване на варени храни: 

• Нарежете храната на малки парченца, добавете малко бульон 

(месо или зеленчуци) и разбъркайте съставките с импулси. За да 

смесите храна, завъртете копчето за стартиране, докато 

достигнете желания резултат.  

 

 



  

За плодови консерви: 

• Нарежете плодовете на малки парченца, добавете малко мляко, 

вода или сок и разбъркайте съставките с импулси. За да смесите 

плодовете, завъртете копчето за стартиране, докато постигнете 

желания резултат. 

 

Внимание: Максималното време на обработка не трябва да 

надвишава 1 минута непрекъсната употреба. За да постигнете 

по-малко време за обработка, използвайте уреда с импулси и 

междинни 10 секунди паузи. 

 

Внимание: Не работете с уреда ако каната е празна. 

 

Внимание: НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ГОРЕЩИ ПРОДУКТИ В КУПАТА 

ПРЕДИ ПОДГОТОВКАТА НА ХРАНИТЕ ОСТАВЕТЕ ХРАНИТЕ 

да се охладят само за няколко минути. 

 

Внимание: Преди да ядете или да сервирате смесена храна, 

винаги проверявайте за съставки, които не са били адекватно 

смесени. 

 

За по-добри резултати: Моля, уверете се, че количеството 

съставки напълно покрива ножовете, докато кълцате твърда 

храна. 

 

Почистване и поддръжка 

• Винаги изключвайте уреда от контакта. 

• За почистване на агрегата на двигателя използвайте само 

влажна гъба. Никога не го поставяйте във вода или под течаща 

вода. 

 



  

 

Спесификации 

Voltage: 220-240V~50/60Hz 

Power:1200W 

Class II   

 

 

 

 

 

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.. 

 

 

 

 


