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Миксер на стойка R-588 
 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 
    

 
Прочетете внимателно тази брошура, преди да я използвате и го запазете за бъдещи справки 
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Важни предохранителни мерки 
Преди да използвате електрическия уред, винаги следвайте следните основни предпазни мерки, включително следното: 

1. Прочетете инструкциите за употреба. 

2. Преди употреба проверете дали напрежението съответства на напрежението на табелката с данни, която се намира на 

дъното на уреда. 

3. Не работете с уреда с повреден кабел или ако е повреден по какъвто и да е начин. 

4. Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот или гореща повърхност. 

5. Не потапяйте кабела или корпуса във вода, тъй като това би довело до токов удар. 

6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или 

подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

7. Необходим е строг надзор, когато уредът ви се използва в близост до деца или немощни хора. 

8. Не поставяйте уред на или близо до горещ газ или на загрята фурна. 

9. Никога не изваждайте бъркалките или месилките за тесто, когато уредът работи. 

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

11. Изключете от контакта, докато не се използва, преди да поставите или извадите части и преди почистване 

12. Използването на приспособления, които не са препоръчани или продадени от производителя, могат да причинят 

пожар, токов удар или нараняване 

13. Отстранете бъркалките от миксера преди измиване. 

14. Винаги проверявайте дали контрола е изключен, преди да включите кабела в контакта. За да изключите, изключете 

контрола и изключете щепсела от контакта. 

15. Избягвайте контакт с движещи се части.  

16. Дръжте ръцете, дрехите, шпатулите и другите прибори далеч от бъркалките по време на работа, за да намалите 

риска от нараняване на хора и / или повреда на миксера. 

17. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, демонтиране или 

почистване. 

18. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и кабела далеч от деца. 

19. Изключете уреда, преди да смените аксесоарите или приставки. 

20. Този уред е предназначен за употреба в домакински и други подобни приложения: 

– кухни за персонала в магазини, офиси и други работни помещения; 

– ферми; 

– От клиенти в хотели, мотели и други; 

– Настаняване на база нощувка със закуска. 
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21. Запазете тези инструкции за бъдещи справки. 

 

Само за домашна употреба 

 

Описание на уреда 
Product may be subject to change without prior notice 

 
1.Глава 

2.Бутон за освобождаване на главата 

3.Слектор на скоростта 

4.Основа 

5.Капак на купата 

6.Купа 

7.Плоска бъркалка 

8.Метална бъркалка 

9.Месилка за тесто 
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Преди първа употреба 

Преди сглобяване на миксера, уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта, а селекторът на скоростта е в 

положение 0. 

1. Натискането на бутона за освобождаване, главата на миксера автоматично ще се освободи и заключи в позиция.  

2. Изберете желаната приставка, които са в зависимост от задачата за смесване: бъркалка за смесване и разбиване на 

яйца, и кука за тесто за месене, бъркалка за разбиване на белтъци на сняг. 

3. Поставете на бъркалката / кука за тесто директно, докато се фиксира на място. 

Забележка: Уверете се, че приставките е изцяло поставени в гнездото, в противен случай резултатите от разбиването 

могат да бъдат засегнати. 

4. Поставете купата на позиция. Първо поставете купата на основата, след което завъртете купата по посока на 

часовниковата стрелка, докато се фиксира на място (виж фиг..1).   

5. За да спуснете главата и поставите привтавката, като държите главата с едната си ръка и отпуснете главата надолу. 

Чува се щракване, когато главата е достигнала правилната позиция. 

6. И се уверете, че капакът на купата е на място (виж фиг.2). 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

Начин на употреба 
1. Уверете се, че селекторът на скоростта е в положение 0, след това включете източника на захранване.  

2. Завъртете селектора на скоростта до желаната от вас настройка.  

Внимание: Не използвайте нож, метални лъжици, вилици и т.н. в купата при работа. 

3. Максималното време за работа не трябва да надвишава 10 минути, а минималното време за почивка е 20 минути 

Фиг.1 
Фиг.2 
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между два последователни цикъла. Когато месите тесто с мая, препоръчваме първо да изберете ниска скорост и след 

това да използвате висока скорост, за да постигнете най-добри резултати. 

Забележка: по време на месенето, може да се залепи малко брашно по вътрешността на купата, да се свали капака на 

купата и да се изстърже брашното от вътрешната стена на купата с шпатула, за да се получат добри резултати.   

4. Когато смесването приключи, завъртете селектора на скоростта на 0 позиция, извадете щепсела от контакта. 

5. Задръжте натиснат бутона за освобождаване, главата на миксера автоматично ще вдигне и заключи в това положение. 

Внимание: Преди натискане на бутона за освобождаване (а именно преди повдигане на главата на миксера), уверете се, 

че бъркалките задържат от двете страни на главата на смесителя, в противен случай, когато повдигате главата на 

миксера, бъркалките ще вместят купата за смесване; ако бъркалките се поставят върху предната част на главата на 

миксера, трябва отново да включите селектора на скоростта, да оставите миксерът да се върти за няколко секунди, след 

това изключете селектора на скоростта, за да спрете бъркалките от двете страни на главата на миксера.  

6. Ако е необходимо, можете да изстържете излишните частици храна от бъркалките чрез пластмасова шпатула.  

7. Издърпайте бъркалката с малко сила. Препоръчва се да се съпротивлявате срещу уплътнението на бъркалкта, за да я 

извадите лесно.  

Внимание: Селекторът на скоростта трябва да е на 0 позиция и уреда да изключен от захранването, преди да извадите 

бъркалките 

Важно: Винаги започвайте смесването на най-ниската скорост. Когато съставките стигнат гладка консистенция, се 

увеличава до препоръчителната скорост постепенно в рецептата лист. 

Не поставяйте бъркалките в съдомиялна машина. 

 

Почистване и поддръжка 
1. Изключете уреда от контакта и изчакайте напълно да се охлади преди почистване. 

Внимание: миксерът не може да бъде потопян във вода или друга течност. 

2. Избършете външната повърхност на главата и основата с навлажнена кърпа и подсушете с мека суха кърпа. 

3. Избършете излишните частици храна от захранващия кабел 

4. Измийте купата, телената бъркалка, плоската бъркалка, месилката за тесто с топла сапунена вода за пълно 

почистване. След това изплакнете под течаща вода и подсушете. Там могат да се поставят и съдомиялна машина.  

 

Съвети 

1. Продуктите, които се съхраняват в хладилника катоо масло и яйца, трябва да бъдат на стайна температура, преди да 

започне смесването. Извадете тези съставки предварително.  
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2. За да се елиминира възможността от черупки или развалени яйца във вашата рецепта, първо счупете яйцата в 

отделна купа, след това добавете към сместа. 

3. Не прекалявайте с разбиването. Разбивайте смесите, както е посочено в рецептата. Смесете със сухите съставки 

само докато се смят добре. Винаги използвайте ниската скорост. 

4. Климатични условия. Сезонните температурни промени, температурата на съставките и тяхната текстура варират от 

площта до зоната, като играят роля в необходимото време за смесване и постигнатите резултат. 

 
Рецепта 

 Съставки Процедура 

Тесто за хляб 

750g брашно 1) Месете 1 мин., на най-ниската степен, докато се 

омеси 

2) След това на 2 или 3 степен за 4 минути. 

3) Спрете, изстържете страните и дъното на купата. 

540g вода 

 

 

 

 

 
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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