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Инструкция за употреба 

      

 



 

Мерки за безопасност 
Когато се използват електрически уреди, винаги следва да се спазват основните мерки 
за безопасност, включително следното: 
1. Прочетете инструкциите. 
2. За да намалите риска от токов удар, не поставяйте кабела, щепсела или тялото на 

миксера във вода или друга течност. 
3. Не използвайте никакви уреди с повреден кабел или щепсел, или след като уредът 

не функционира или е изпуснат или повреден по някакъв начин. Обадете се на 
центъра за обслужване на клиенти за информация относно проверка, ремонт или 
електрическо или механично регулиране. 

4. Не използвайте на открито. 
5. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота. Не позволявайте на 

кабела да бъде в близост до горещи повърхности, включително печка. 
6. Не поставяйте в или близо до горещ газ или електрическа горелка или в загрята 

фурна. 
7. Не използвайте уреда за друго освен предназначението. 

8. Ножовете са остри, дръжте ги внимателно. Дръжте ножа отгоре от режещия ръб, 

както при боравене, така и при почистване. 

9. Не включвайте уреда в електрическото захранване, ако уредът не е напълно 

монтиран и винаги изваждайте щепсела, преди да поставите уреда или да боравите 

с ножа. 

10. Извадете ножа, преди да изпразните купата. 

11. Никога не използвайте и неразрешена приставка. 

12. Никога не използвайте повреден уред.  

13. Никога не оставяйте захранващия блок, кабела или щепсела да се мокри. 

14. Не използвайте, ако има видими повреди на уреда. 

15. Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва за 

търговски цели. 

16. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 

неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне 

опасност. 

17. Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите 

или части, които са в употреба. 

18. Необходимо е внимание при работа с ножа, особено при отстраняване на ножа от 

купата, изпразване на купата и по време на почистване. 

19. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от 

деца. 

20. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако той остане без надзор и преди 

монтаж, разглобяване или почистване. 

21. Уредите могат да се използват от хора с намалени физически, сетивни или умствени 

способности или липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или 

инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират 

свързаните с това опасности. 

22. Децата не трябва да играят с уреда. 

 

 

 



Важно 
- Не работете с чопъра за повече от 15 секунди. Оставете да се охлажда за 15 

секунди между всяка операция. Не работете повече от 3 цикъла. 
- Не използвайте чопъра, ако купата е празна. 
- Никога не работете с чопъра когато купата е пълна с течност. 
- Изключете уреда и извадете щепсела, преди да смените аксесоарите или 

подвижните части. 

 
Преди включване на уреда 
Уверете се, че електрическото захранване е същото като това, показано на долната 
страна на уреда. 
 
Преди първа употреба 
1. Премахнете всички опаковки, включително пластмасовите капаци от ножа. Тези 
капаци трябва да се изхвърлят, тъй като те трябва да предпазват острието само по 
време на производството и транспорта. 
2. Измийте частите: Виж “Почистване”. 

 
Описание на уреда 

 

A. Контролен бутон             

B. Корпус 

C. Капак 

D. Нож 

E. Купа 

F. Долен капак 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Поставете купата (E) на равна повърхност, поставете ножа (D) в долния капак (F)  
➢ Поставете съставките в купата. Препоръчва се предварително да нарежете 

продуктите на малки парчета като 1-2 см х 1-2 см х 1-2 см. Не поставяйте съставките 
над максималния капацитет на таблицата за обработка. 

➢ Поставете капака на купата (C) върху купата (E).  
➢ Поставете корпуса (B) на вече сглобената купа кат оя завъртите леко, така че оста 

на лопатката да се впише в оста на мотора, 
➢ Включете уреда в захранването 
➢ Натиснете контролния ключ (A) , уредът ще започне да работи. - Не работете с 

чопъра за повече от 15 секунди. Оставете да се охлажда за 15 секунди между всяка 
операция. Не работете повече от 3 цикъла а. 

➢ Освободете бутона (A), и уредът ще спре. 
➢ След като завършите обработката, изключете уреда и изчакайте острието да спре 

напълно. 
➢ Премахнете основното тяло (B), капака на купата (C) , и извадете ножа (D). 
 
 
Почистване 
- Винаги изключвайте уреда от захранващия кабел преди употреба. 
- Дръжте режещото острие внимателно, защото е изключително остро. 
- Някои храни ще бъдат обезцветени. Това няма да навреди на пластмасата или да 

не повлияе на вкуса на вашата храна.  
Основно тяло 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



- Избършете с влажна кърпа, след това изсушете. 
Други части 
- Измийте ръчно, след което ги изсушете. 
- Или измийтев горната част на вашата миялна машина.  
Съхранение 

Сглобете чопъра и увийте кабела около захранващия щепсел. 
 

Таблица за обработка на продуктите 

продукти Max количество Препоръчителна скорост 

Бадеми 200 g Висока 

Телешко 200g Висока 

Бисквити 150 g Ниска 

Варени яйца 5 бр, Висока 

Breadcrumbs 75 g Ниска или Висока 

Сирене 100 g Ниска 

Сирене чедър 100 g Ниска 

Чесън 100 g Висока 

Подправки 50 g Висока 

Месо 150 g Ниска 

Лук 250 g Ниска 

Магданоз 50 g Ниска или Висока 

Меки плодове 300 g Ниска или Висока 

Орехи 100 g Висока 

 
Полезни съвети :  
- Първо словете продуктите в купата Препоръчва се предварително да нарежете 

продуктите на малки парчета като 1-2 см х 1-2 см х 1-2 см  
- ако искате да получите фино нарязване и най-добър резултат, е по-добре да 

работите с уреда няколко пъти с моментна ON (няколко импулса).  
- Този уред е най-добре да накълцате твърдите съставки, не препоръчвайте да се 

наливат прекалено много течни съставки в уреда. Това може да причини изтичане 
на течности от купата на двигателя вътре. 

 

 

 

 

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. 


