
 
1 

 
 
 

 
 
 

 
Миксер с купа R-5525 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Инструкция за употреба 
 
 

 

 

Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете внимателно тези инструкции 
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Описание на уреда 

 
 

     
 
1.Турбо бутон 
2. Ръчен миксер 
3. Бутон на стойката 
4. Стойка 
5. Бутон на основата 
6. Купа 
7. Основа 
8. Отвор за поставяне на бъркалките 
9. Бутон за освобождаване  
10.Регулатор на скоростта 

 

Преди първа употреба 
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки. 

• Проверете локалното си напрежение дали е същото, както е посочено на етикета за оценка. 

• Преди да използвате за първи път, отстранете защитните ленти или стикери от уреда. 

• Този уред не е за професионална употреба. Трябва да следвате предписания за работа. Вижте 
етикета за оценка за максималното продължително време на използване. Паузите трябва да 

продължат най-малко 10 минути. Неспазването на инструкциите може да повреди двигателя. 
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Начин на употреба 

 
Сглобяване на приставките за разбиване 
 

 

• Уверете се, че регулатора на скоростта е в 
положение "0", така че уредът да е изключен и 
също така уверете се, че уредът е изключен от 

контакта. 
• Поставете бъркалките в отворите на миксера и 

леко завъртете, докато не чуете щракване. 
Внимателно издърпайте аксесоарите, за да 

проверите дали са монтирани правилно. 

• Когато монтирате бъркалките, гледайте 

маркировката на отворите. Монтирайте 
месилките за тесто като пръстена да взледо 
до отвора за пристсвките. 

• Натиснете бутона за изваждане отгоре на на 
миксера, за да освободите приставките. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сглобяване на миксера на основата и купата 

• Уверете се, че уредът е изключен от захранването. 

• Поставете приставките за разбиване, преди да сглобите основата и купата. 

• Поставете рамото на основата в хоризонтално положение и поставете уреда в него. Чрез 

натискане на гърба на уреда уредът може да бъде плътно фиксиран върху рамото на основата. 

• Включете захранването и изберете ниска скорост. Купата се завърта автоматично. 

• Изключете уреда, когато искате да издавите уреда от основата. 

• Извадете уреда от основата, като натиснете бутона за освобождаване и леко наклоните уреда. 

 
 

Регулатор на скоростта 

Скорост Описание 

1 
Подходяща начална скорост за насипни и сухи храни като брашно, масло и картофи. 

2 Подходяща за разбиване на течни съставки както и за смесване на салатни дресинги. 

3 
За разбиване на смеси за торти и хлябове. 

4 
За разбиване на масло и захар,  десерти и т.н. 

5 
За разбиване на яйца, глазури, картофи, сметана, смеси за сладкиши и др. 

TURBO Същото като при “5” 

 
Когато смесвате брашно, започнете със скорост 1 за около 30–60 секунди, за да избегнете 
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разпръскването на брашното. След това сменете на скорост 5 за непрекъснато смесване, докато 
тестото е готово. 

За да използвате уреда с максимална скорост, натиснете турбо бутон (само когато превключвателят на 
скоростта е в позиция 1 до 5) 
 

 Внимание: 

1. След 5 минути непрекъсната употреба, направете няколко минути пауза преди следващия цикъл на работа. 

2. Не работете повече от 5 минути с уреда. 

 
Почистване и поддръжка 

1. Изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади напълно преди почистването. 

2. Не почиствайте уреда с телена четка или абразивни материали. 

3. За почистване на упорити петна се препоръчва найлон или четка с паста за почистване. 

4. След всяко използване измивайте купата и бъркалките в топла сапунена вода. След това 
изплакнете и подсушете приставките. 

 
Важни предохранителни мерки 

• Използвайте само оригинални приложени аксесоари. 

• Напрежението, което показва на уреда, трябва да съответства на вашето локално напрежение. 

• Не използвайте уреда, освен ако не е напълно сглобен. 

• Този миксер е предназначен само за домашна употреба. Не е за външна, търговска и 

промишлена употреба. 

• Не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или други видове течност и не наливайте 
вода върху него, за да избегнете пожар, токов удар или наранявания. 

• За да се предпазите от риск от токов удар, не вкарвайте чужди предмети в отворите. 

• Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта, вместо това го издърпайте. 

• Не се опитвайте да поставите или извадите щепсела с мокри ръце. 

• Когато уредът не се използва за дълъг период от време, извадете щепсела от контакта. 

• Не позволявайте двигателят или други електрически компоненти да бъдат изложени на вода. 

• Не позволявайте на децата да използват уреда без наблюдение. 

• Обучете децата относно правилата за безопасност, свързани с работа с електрическо 
оборудване. 

 
 

 

CE 
 

 
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. 


