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Ръководство с инструкции 

            

Спесификация: 220-240V~ 50Hz 1200W 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ: 



Преди да използвате продукта прочетете внимателно настоящите инструкции. Винаги следвайте 

основните мерки за безопасност, които включват следното:  

Бъдете внимателни при работа с острите режещи ножове, при изсипване на купата и при 

почистване. 

Бъдете внимателни при разливане на горещи течности върху миксера, тъй като е възможно 

изваждане от основата поради внезапно разширяване. 

Изключете уреда от бутона и от контакта при подмяна на приставките или при докосване на 

някоя от движещите се части. 

Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения. 

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

разглобяване или почистване. 

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

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. Децата не трябва да играят с уреда. 

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

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

Размерът на храната не трябва да надхвърля 3mm. 

За функцията кълцане на храна: Максималният период за работа е 15 секунди при минимум 2 

минути почивка на цикъл. След това е необходимо да спрете уреда за 10 минути преди да 

продължите да го използвате за още 3 цикъла. 

За функцията на миксиране: Максималният период за работа е 1 минути при минимална 

скорост и 1 минута за цикъл. След това е необходимо да спрете уреда за 30 минутно охлаждане 

на двигателя преди да продължите да го използвате за още 10 цикъла. 

За функцията мелене на кафе и смилане: Максималният период за работа е 30 секунди при 

минимум 1 минути почивка на цикъл.. След това е необходимо да спрете уреда за 10 минути 

преди да продължите да го използвате за още 3 цикъла. 

Този уред е предназначен само за битова употреба. 

Проверете дали посоченото върху уреда напрежение съответства на напрежението от контакта 

преди да го свържете към захранването. 

Не използвайте уреда, ако кабелът, щепселът или други части на захранването са повредени. 

Предупреждение: Не използвайте смазочни материали за блендера. 

Никога не потапяйте двигателя във вода или други течности. Не изплаквайте под течаща вода. 

За почистване на двигателя и корпуса използвайте само влажна кърпа. 

Изключвайте уреда непосредствено след употреба. 

Дръжте уреда далеч от деца. Никога не оставяйте уреда да работи без надзор. 

Не надхвърляйте посочените върху табелата максимални количества и времена за обработка. 

Оставете горещите съставки да се охладят преди да ги накълцате или да ги изсипете в купата 

на блендера (макс. Температура 80℃).Винаги изключвайте уреда преди да започнете 

почистване. 

Не използвайте приставки на други производители или други части. Сглобявайте уреда 

правилно преди да включите щепсела в контакта. Сглобявайте продукта внимателно, за да 

избегнете опасностите. 

 



 
Общо описание (фиг.1)： 

            

1.  Поставете високата чаша на миксера на равна повърхност с         

насочен нагоре отворен край. Напълнете високата чаша с 

 предпочитаните си съставки до отметката МАХ. 

предпочитаните си съставки до отметката МАХ. 

 

2.  Затегнете сглобката на ножа върху отворения край  

на високата чаша. Обърнете високата чаша обратно, изравнете 

стрелките на основата и поставете чашата върху нея. Смесването 

започва с просто движение чрез натискане надолу на високата 

чаша към основата. За да застопорите високата чаша в основата 

за работа без да използвате ръце, просто завъртете чашата по 

часовниковата стрелка в основата. Смесването завършва след като 

или натиснете високата чаша към основата, или когато я отблокирате 

от нея. 

 

 

3. Обърнете високата чаша и поставете на равна основа. Отстранете 

ножа от капака за пиене.  

Отстранете ножа от капака за пиене.  
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1：Висока чаша 

2：Сглобка на ножа 

3：Основа на миксера 

4：Захранващ кабел 

5. Капак за пиене 

6. Малка чаша  

7. Капак за използване в движение 

 

 



 

 

Напътствия за обработка 

 Тип 

натоварване 

Приставка Капацитет 

（Максимално 

количество） 

Максимално 

време за работа и 

максимален брой 

цикли 

1 Моркови и 

вода или 

плодове и 

вода или 

зеленчуци и 

вода 

Кана с крос блендер 320g моркови, 

480g вода 

3 мин на / 1 мин. 

изкл.; 

Максимум 10 

цикъла 

2 Месо или 

телешко 
 

Малка чаша с крос блендер 350 g месо, 

нарязано на парчета 

40 mm x 40 mm x 15 

mm 

15 секунди на  / 2 

мин. изкл.; 

Максимум 3 

цикъла   

3 Кафе или 

други зърнени 

култури 

Малка чаша с плосък нож 100g макс. 30 сек. при  / 1 

мин. изкл.; 

Максимум 3 

цикъла 

 

Тип натоварване Крос блендер Плосък нож 

Плодове и вода или зеленчуци 

и вода 

ДА НЕ 

Месо или телешко ДА НЕ 

Кафе или други зърнени 

култури 

НЕ ДА 

 

Използване на уреда 

Блендерът е предназначен за: 

Смесване на флуиди, като хранителни продукти, сосове, плодови сокове, супи, напитки, 

шейкове. 

！！！Избягвайте да докосвате острите ножове. Ако ножовете залепнат, изключете 

уреда и отстранете съставките, които блокират ножовете с шпакла. 

1. Поставете съставките в купата. 

   Не пълнете купата над индикацията МАХ. 

   Никога не пълнете купата със съставки с температура над 80℃. 

2. Поставете купата на блендера върху корпуса. Фиксирайте купата, като я завъртите. Не 

прилагайте твърде голям натиск върху купата. 

3. Поставете капака на купата. 



4. Завъртете купата, за да фиксирате капака. 

5. Поставете щепсела в контакт и включете уреда чрез натискане на бутона за включване. 

6. Не работете с уреда по-продължително от 3 минута. Ако не сте завършили смилането след 

  3 минути, изключете уреда и изчакайте 1 минута преди да продължите да го използвате. 

 

Почистване на продукта 

Почистването на продукта и неговите части е най-лесно веднага след употреба. 

Не използвайте абразивни материали, спирт и други за почистване на уреда. Никога не 

потапяйте корпуса във вода и не почиствайте в съдомиялна машина.  

1. Изключете уреда и отстранете подвижните части. 

2. Почиствайте частите в хладка вода с препарат и изплаквайте добре под течаща вода. 

Възможно е почистване в съдомиялна машина. 

3. Ако е необходимо, отстранете гумения уплътнителен пръстен от сглобките на ножовете и 

изплакнете с вода. 

4. За почистване на двигателя и корпуса използвайте само влажна кърпа. 

 

 

 

 

 

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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