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Важни предохранителни мерки 

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да 
използвате уреда, и ги запазете за допълнителна справка. 

• Проверете дали напрежението, посочено на основата на уреда, 
съответства на локалното, преди да включите уреда. 

• 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. 

• Не използвайте уреда, когато захранващият кабел, щепселът или други 
компоненти са повредени. 

• Уверете се, че всички части са правилно монтирани, преди да включите 
уреда. 

• Никога не бъркайте с пръсти или предмет, докато уредът работи. За тази 
цел трябва да се използва само буталото. 

• Не изваждайте контейнера за пулпа, когато уредът работи. 

• Не докосвайте малките режещи остриетата в основата на филтъра. 

• Винаги изключвайте след употреба. 

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

• Температурата на водата не трябва да надвишава 60 ℃ при почистване 
на уреда. 

• Не използвайте устройството дълго време, в противен случай 
вътрешните части ще бъдат повредени. 
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• Не поставяйте уреда или части от уреда във вода. 

• Трябва да се внимава при боравене с остриета, изпразване на съда и по 
време на почистване. 

• Не използвайте уреда, ако филтъра е повреден. 

• Изключете уреда и изключете захранването преди да смените 
аксесоарите или да постивите частите, които се движат при употреба. 

 

Описание на уреда 

 

 

1. Мерително капаче 

2. Капак 

3. Кана 

4. Нож 

5. Капак на основата 

6. Мотор 

7. Контролен панел 

8. Основа 
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Преди първа употреба 
• Всички части на блендера трябва да бъдат почистени старателно преди 

да се използват за първи път.  

• Включете устройството към мрежовото захранване. 

 

Начин на употреба 
• Проверете копчето на превключвателя е на позицията "0". 

• Поставете мотрното тяло и ботона по посока на часовниковата стрелка 

• Поставете продуктите в каната. 

• Поставете капака и затворете здраво. Поставете измервателната 
капачка в отвора на капака. 

• Включете моторното тяло: 

 
Α.   Настройки на скоростта 
1 (Ниска)                  използва се за смесване на течни съставки 

2 (Висока)                   за смесване на течности и твърди храни 

0                           спиране на работа  

P (Пулс)                             кратки, мощни импулсни движения 

                                                                                                                                                                  
Внимание: Превключвателят не се включва постоянно за настройката “P”. Трябва да 
задържите ключа в настройката „P“ или да го натиснете неколкократно. 

Внимание: Работете за максимум 2 минути или редувайте 2 минути работа, след това 2 
минути почивка, за да предотвратите прегряване или последващи повреди. 
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Почистване 
 Уредът е по-лесен за почистване, като го направите веднага след 

употреба. 
 Не използвайте абразивни почистващи препарати, ацетон, алкохол и 

др. за почистване на уреда. 
1. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато 

острието спре да работи. 
2. Завъртете каната на блендера обратно на часовниковата стрелка, за да 

я извадите.  
3. Почистете тези части с четка с топла вода с малко измиваща течност и 

ги изплакнете под чешмата. 
4. Почистете моторния агрегат с влажна кърпа. 

Никога не потапяйте моторното тяло във вода и не изплаквайте под течаща 
вода. 

 

Спесификации: 
• Моделl: R-5340                                                
• Напрежение: AC220-240V           
• Мощност: 1300W                       
• Честота: 50/60Hz          
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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. 

 


