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Представяне 

Този уред има мощен мотор, дизайн с нисък шум, контрол на бутоните, лесна работа. Има три вида професионален 

режим на смесване със седем скорости. Разнообразие от аксесоари, за да отговори на вашите изисквания. 

Характеристики 

1. мощен двигател, нисък шум при работа и отлична производителност. 

2. Седем скорости. 

3. Три вида професионални режима на смесване. 

4. Предният край е снабден с интерфейс за аксесоари, който е удобен за сглобяване на различни аксесоари. 

5. Сваляща се купа за смесване 

6. Планетарно смесване. 

7. Купа от неръждаема стоманена с капацитет 5 л.за размесване и разбиване. 

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате този уред 

Мерки за безопасност 

1.Не използвайте на открито. Възможно е да причини токов удар ако е изложен на дъжд. 

2. Не поставяйте миксера във вода или друга течност, за да избегнете риска от токов удар, който може да причини 

телесни повреди или да повреди продукта. 

3. Не работете с миксера ако е с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда, или е повреден по какъвто и 

да е начин. Ако миксера се повреди, моля, свържете се със сервиз. 

4. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами или без квалифицирано лице. 

5. Моля, поставете уреда на стабилна и плоска повърхост. Поставянето на неравна повърхност може да доведе до 

нараняване. 

6. Не поставяйте миксера близо до горелките или електрическите котлони, в пещ или близо до други източници на 

топлина. 

7. Моля, не оставяйте захранващия кабел да виси от ръба на плота, захранващият кабел, който се навива около уреда, 

ще доведе до падане на продукта и ще причини повреда. 

8. Миксерът работи при следните параметри 220V-240V, 50/60 Hz и проверете дали съответства на това в домът Ви. 

9. Моля, почистете всички аксесоари преди да използвате уреда за първи път. 

10. Не докосвайте захранващия кабел, щепселите и други части с мокри ръце, което може да доведе до токов удар. 

11. Когато възникне проблем, спрете миксера и извадете щепсела от контакта и след това се обърнете към сервиз. 

12. Не използвайте миксера за различна от предвидената употреба. 

13. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да доведе до повреда на 
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продукта или нараняване. 

14. По време на работа, моля, не използвайте спатулата или други инструменти за разбъркване на сместта в съда, 

може да причини нараняване. 

15. Избягвайте контакт с движещи се части. Дръжте ръцете, косата, облеклото, както и шпатулите и приборите далече 

от бъркалките по време на работа, за да намалите риска от нараняване или повреда на миксера. 

16. Необходимо е наблюдение, когато миксерът се използва от или в близост до деца или неспособни лица. 

17. Моля, поставете превключвателя на позиция "OFF" и изключете захранващия кабел по време на монтажа, 

отстраняването или почистването на частите, в противен случай може да доведе до нараняване. 

18. Не докосвайте моторното тяло при продължително използване. 

19. Не използвайте миксера за повече от 24 минути. Преди да започнете отново, моля, спрете и го охладете за 15 мин. 

20. Миксерът има система за безопасност, за да предотврати прегряването. Ако миксерът се изключи поради 

прегряване, върнете превключвателя в положение OFF и изключете щепсела от контакта. Изчакайте 1 минута и 

включете отново. Ако миксерът все още не стартира, изчакайте 30 минути, за да се охлади напълно, преди да го 

включите отново. 

21. Когато един от изходните портове работи, моля, уверете се, че сте свалили частите или компонентите, които са 

свързани към другите изходни портове, и е инсталиран защитен капак. 

22. Бъдете внимателни, когато смесвате горещи продукти или течности. 

23.Този уред е предназначен само за домашна употреба. 

24. Не изхвърляйте уреда, когато не се използва. 

25. Не оставяйте миксера без надзор, докато той работи. 

26. Моля, проверявайте продукта периодично и не го използвайте, ако има някакви повреди. 

27. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти или 

да го изпратите на оторизиран сервиз. 

28. Моля, пазете уреда, аксесоарите, всички опаковки (вкл. външна опаковка, опаковка с цветни кутии, пластмасови 

торбички и т.н.) далеч от деца. 

29. Не поставяйте ненужни предмети в контейнера, когато машината работи. 

30. Не включвайте в захранването, когато не са инсталирани необходимите аксесоари. 

31. Машината трябва да се постави върху плоска и стабилна повърхност. 

32.Не използвайте уреда, ако няма поставени продукти в купата 

33. Повишено внимание! Моля, не използвайте главата на миксера или стъклената купа заедно с функциите за 

смесване. 
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Описание на уреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1.Горен капак         2.Преден панел  3. Хоризонтален изходен порт 4.Купа от неръждаема стомана        

  5.Основа 6. Горен изходен порт 7.Корпус 8. Бутон за наклон на главата 

  9.Селектор за скорост     10.Плоска бъркалка   11.Месилка 12.Телена бъркалка 

Начин на използване 

   1.Описание за стандартни аксесоари 

   Стандартните части на тази машина се състоят от месилка, телена бъркалка, плоска бъркалка и купата от 

неръждаема стомана. Монтаж и демонтаж на главата на миксера (Виж фигура A) 

1. Отворете капака на купата, за да вкарате прореза в горния край на куката за тестото към задвижващия вал 

2. Натиснете куката за тестото нагоре и завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато не може да се движи. 
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За да махнете аксесоарите(вижте фигура B) 

1. Натиснете куката за тестото нагоре и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато не може да се движи. 

2. Вземете куката за тесто и извадете я (фигура В) 

 

 

 

 

 

 

 

Купа за смесване 

1.Съхранявайте уреда в безопасно, чисто и сухо място. 

2. С едната ръка на главата на машината, а с другата ръка натиснете на бутона за заключване, уреда автоматично ще 

повдигне главата, може и да настроим главата до максималната позиция ръчно и да се монтира капака на купата. 

3. Инсталирайте месилката за тестото в определеното положение съгласно горния метод за инсталиране . 

4. Поставете купата в определеното положение и я заключете по посока на часовниковата стрелка. 

5. Не превишавайте максималния капацитет на купата, за да не претоварвате уреда. 

6.Натиснете главата на уреда, за да я фиксирате (бутонът за заключване ще се появи), за да възстановите позицията на 

главата. 

7. Използвайте уреда при тези параметри на захранването 220V-240V 50/60Hz. 

8. Натиснете бутона за скорост, за да изберете желаната скорост на работа. 

9. Когато сместа е готова, завъртете копчето за скорост в положение "OFF" и извадете щепсела. 

10. Завъртете купата обратно на часовниковата стрелка и я извадете от машината. 

11.Изсипете сместта от купата. 

12. Почистването на частите може да се извърши както е описано в раздел "Почистване и поддръжка". 

Преди да използвате уреда, моля, почистете аксесоарите с препарат, изплакнете ги с вода и ги оставете да изсъхнат. 

Месилка за тесто 

Използвайте за месене на тесто за хляб, макаронени изделия, китайски тестени изделия и други плътни продукти 

1. Вземете месилката, монтирайте я в купата съгласно стъпките, описани по-горе, добавете сухата мая и течните 

съставки след това добавете на брашното, което се нуждае от разбъркване. 

2. Когато сте напълно инсталирани, завъртете превключвателя на 1 предавка и наблюдавайте, когато брашното е било 
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поето от сместта, завъртете превключвателя на 2-та предавка, докато тестото добие еластичност или необходимия 

глутен. 

Плоска бъркалка 

Използвайте за смесване, за смесване на средно плътна храна, като смес за кекс, пай, бисквитно тесто, масло, паста и 

т.н., които се правят с ниско глутеново брашно. 

1.Вземете бъркалката. Съгласно стъпките, описани по-горе, инсталирайте, добавете съставките, които се нуждаят от 

разбиване. 

2. След като сте инсталирали напълно, включете в захранването. Преди да смесите съставките, поставете 

превключвателя на 1 предавка и постепенно увеличете до желаната скорост в процеса на смесване. 

Бъркалка с тел /за разбиване на белтъци на сняг/ 

Използва се за смесване на продукти за протеинов крем, салатен сос, крем за еклери, пандишпанови блатове за торта и 

др. 

1. Моля, избършете разбивача и купата, за да се уверите, че няма вода или мазнина. 

2. Съгласно стъпките, описани по-горе, инсталиране на приставката в купата и поставете съставките в купата. 

3. След като сте инсталирали напълно, включете в захранването и завъртете селектора за скоростта до 5-та предавка, 

и разбийте сместта. 

                  Етапи на разбиване на белтъците 

1 В сместа има големи мехурчета       

2 Мехурчетата стават по-малки и сместа побелява 

3 Вдигнете приставката и след това мехурчетата могат да се изправя 
и предният му край е надолу 

4 Образуват се меки връхчета 

5 Оформят се се твърди връхчета с блясък 

6 Оформят се твърди връхчета без блясък  

Разбиване на сметана 

1.Охлаждайте купата за разбиване за около 20 минути. 

2. Вземете телената бъркалка , съгласно стъпките, описани по-горе. Поставете сметана и захарта в студената купа. 

3. След като сте инсталирали напълно, включете в захранването и завъртете превключвателя на 4 предавка, след което 

разбъркайте до желаното ниво на втвърдяване. 

Етапи на разбиване 

1 Разбърква се добре и ще започне да се сгъстява 

2 
Повдигнете бъркалката. Може да се добавят други продукти и да се разбие напълно 
сместа 

3 
Получава се  кремообразната пяна и сместа достига необходимата гъстота подходяша 
смс за торта, сладолед и крем 

Забележки: 

   1. Втвърдяването на маслото се променя само за секунди. 
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   2. За да не го разбието прекалено ммного, моля следете внимателно процеса. 

 

Таблица за обработка на продуктите 

Приставка      

Месилка за 
тесто 

Брашно с 
високо 
съдържание 
на глутен 1 кг. 
Вода 500 мл. 

Брашно с 
ниско или 
средно 
съдържание 
на глутен – 1 
кг. 
Вода 550 мл. 

След като 
работите на 
1-ва предавка 
за 1 минута, 
работете на 
2-ра предавка 
за 7 минути. 
Ако не сте 
постигнали 
желания 
резултат след 
8 минути 
работа, 
можете да 
увеличите 
времето. (Не 
използвайте 
по-висока 
предавка). 

1-2 скорост Концентрирани 
храни, като 
например хляб и 
други десерти, моля, 
удължете времето 
за работа според 
нуждите, при 
използване на 
максималната 
скорост, се 
препоръчва 
машинна работа за 
16 минути, почивка 
за 15 минути. 
Съотношението 
брашно и водата 
трябва да е: 
Брашно с висока 
съсържание на 
глутен 1:2; брашно 
със средно и ниско 
съдържание на 
глутен 1.1:2 
Количеството о 
брашно да е не 
повече от 1 кг. 

Плоска 
бъркалка 

Брашно – 100 
гр. 
Кристална 
захар – 100 гр. 
Масло – 100 
гр. 
Яйца – 2 бр. 

 3-5 мин 1-5 скорост Средна плътност 
храни като: смес 
палачинки и смес за 
пандишпан 

Телена 
бъркалка 

Сметана (38% 
масленост) 

800 мл. 2 мин. 2-5 скорост Леки смеси:сметана, 
цели яйца, бяло 
яйце,белтъци 
масло. Ако 
разбивате е твърде 
дълго, това може да 
доведе до   

Приготвяне на хляб и сладки: 

1. Брашно с високо съдържание на глутен 500g, захар 100g, 2 яйце, масло 75g, 5g сол, вода 200g 

2. Поставете месилката, първо сложете брашното, след него водата и остананалите съставки (освен маслото) 

3. Започнете да разбивате на 1-ва предавка за 1 минута, докато сместа поеме брашно лед това на  2-ра предавка за 5 

минути, след това 3-4 предавка за 10 минути докато се оформи тестото. Накрая сложете маслото и разбийте на  3-та 

степен за 5 минути, поставете го във фурната и изсипете хляба.  
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Почистване и поддръжка 

За доброто за вашия продукт трябва да се спазват следните условия при почистване. 

Почистване на моторното тяло 

1. Моля, извадете захранващия кабел преди почистване. 

2. Не мийте миксера, защото това може да причини токов удар. 

3. Моторното тяло може да се избърше отвън само с чиста, влажна кърпа. 

4. НЕ ПОТАПЯЙТЕ МИКСЕРА ВЪВ ВОДА. 

5. Не използвайте силен или абразивен почистващ препарат, тъй като те могат да повредят повърхността на миксера 

Почистване на миксера 

1. За почистване на приставките за миксиране, купата и други аксесоари се уверете че копчето за управление на 

скоростта в положение "OFF", за да спрете машината и да извадите захранващия щепсел, в противен случай 

съществува опасност от токов удар или нараняване. 

2. Приставките и купата не могат да се почистват от съдомиялни машини. Ако се използват източници на топлина или 

корозивни препарати, те могат да бъдат деформирани или обезцветени 

3. Частите, които имат контакт с храна, могат да бъдат измити с препарат и вода. 

4. Някои части могат да бъдат отделени, за да се измият и трябва да бъдат инсталирани отново, след като са напълно 

изсъхнали 

5. За да защитите този продукт, добавете малко масло към неговата повърхност, след като изсъхне напълно. 

Спесификации 

Вид уред  Модел Напрежение Мощност Капацитет 
Мулти фунционално 

утройство 
R-587 220~/50Hz 800W  5L 

 

Отстраняване на неизправности 

Проблем Причина Решение 

Уреда изведнъж спри работа 

Дали времето на работа на 
машината е твърде дълго или 
температурата на околната среда е 
твърде висока, включва се защитата 
от прегряване 

Извадете щепсела и го пуснете, 
след като се охлади напълно. 

Завъртете копчето за управление на 
скоростта и машината не реагира 

Ако спирал тока 
Ще започне работа след като се 
възтанови захранването 

Дали главата е самозаключваща се 
дръжте главата в хоризонтално 
положение 

Дали щепсела е включен в контакта 
Уверете се, че щепселът е включен 
в контакта 

Уреда или мотора извават странен 
шум 

Рязкото увеличение на скоростта 
или натоварването по време на 
работа 

Не претоварвайте или не 
използвайте твърде дълго, моля 
коригирайте и оставете да се 
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охлади 

Намалява скоростта на мотора 

Независимо дали се използва при 
ниски температури, които ще 
втвърдят маслото в машината; дали 
сместа ще причини натоварването 
на двигателя твърде много 

Заредете 5 минути, за да омекотите 
смазването, което ще стабилизира 
скоростта. Намалете количеството 
на възбуда и натоварването. И 
превъртете скоростта в ниско 
положение 

 

 

 

 

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.
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