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Инструкция за употреба 
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  Спесификации: 220-240V~50Hz, 1200W 
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Специални мерки за безопасност 

• Прочетете всички инструкции 

• Необходим е строг надзор, когато и уредът е близо до деца. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или от подобно квалифицирани лица, за 
да се избегне опасност. 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда. 

Основни мерки за безопасност 

• Обърнете специално внимание, когато приготвяте храна за бебета, възрастни и 
немощни.Уверете се, че вала на блендера е стерилизиран. Използвайте 
стерилизиращ разтвор в съответствие с инструкциите. 

• Никога не докосвайте остриетата, докато машината е включена. 

• Дръжте пръстите, косата, дрехите и приборите далеч от движещи се части. 

• Изключете щепсела след употреба и преди смяна на приставки. 

• Не използвайте за разбъркване на гореща мазнина или олио. 

• Не позволявайте на деца или немощни хора да използват блендер без надзор. 

• Никога не използвайте повреден блендер, обърнете се към сервиз за проверка. 

• Никога не поставяйте дръжката във вода и не оставяйте кабела или щепсела да 
се намокри - може да получите токов удар. 

• Никога не оставяйте  кабела близо до горещи повърхности или на място, където 
детето го хване. 

• Не използвайте нерагламентирани приставки. 

• Малките деца трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те не 
играят с уреда. 
 

Важни предохранителни мерки 
• При гъсти смеси не използвайте блендера за повече от 50 секунди за период от 

4 минути, защото тще прегрее. 

• Използвайте блендера само за предназначението му в домашни условия. 
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Преди първа употреба 

• Отстранете всички опаковки. 

• Измийте  всички части: вижте раздел Почистване 

Описание на уреда 

 

 

 

 

 

Начин на употреба 

За да използвате блендера с ръчен аксесоар  

•  Можете да смесите течности и твърди частици в смес..  
 За смесване на купата 

• Поставете основата / капака на дъното на чашата. (Това спира чашата 
да се плъзга по работния плот.) 

• Не пълнете купата с повече от 800ml 
Настройка на скоростта 

За псиране в тенджера 

Внимание: Махнете тигана от котлона и го оставете леко да се охлади, в противен 

случай блендера може да прегрее. 

1. Поставете моторното тяло във, завъртете и заключете 
2. Включете. За да избегнете пръски, поставете ножа в купата, преди да го 

включите. 
3. Дръжтекупата стабилна. След това натиснете един от бутоните за скорост. Не 

позволявайте течността да стигне над съединението между моторното тяло и 
вала. Движете ножа в храната. Ако блендера  блокира, изключете щепсела 
преди да изчистите. 

4. След употреба изключете и раглобете. 

A. Бутон“I” (Ниска скорост） 

B. Бутон“II”(Висока скорост） 

C. Лампа 

D. Преден панел 

E. Моторно тяло  

F. Накрайник за пасиране 

G. Нож на блендера 

I. Чопър 
J. Купа 
K. Бъркалка 
L. Държач на бъркалка 
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! Внимание:  

• Винаги изключвайте пасатора от захранването, ако е оставен без надзор и 

преди сглобяването, демонтажа или почистването; 

• Не позволявайте на децата да използват пасатора без надзор. 

Таблица 

Max.количество Време за работа Време за почивка 

800ml 1 min 1 min 

Почистване и поддръжка 

• Винаги изключвайте уреда от захранването, преди да сменяте аксесоарите или 
да поставяте части. 

• Не пипайте ножа. 

• Обърнете специално внимание, когато приготвяте храна за бебета, възрастни и 
немощни. Винаги се уверете, че накрайника на блендера е старателно 
стерилизиран. Използвайте стерилизиращ разтвор в съответствие с 
инструкциите. 

• Някои храни, напр. морков, може да оцвети пластмасата. Разтриването с кърпа, 

натопена растително масло, помага да се премахне оцветяването. 

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 изхвърлян 

 


