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

Важни предохранителни мерки 
Когато използвате този електрически уред, винаги трябва да се 
спазват основните предпазни мерки, включително следните: 

1. Прочете инструкциите. 

2. Преди да използвате, проверете дали напрежението, посочено 
на продукта, съответства на напрежението на вашия електрически 
контакт. 

3. Не оставяйте кабела да виси върху гореща повърхност или над 
ръба на масата или плота. 

4. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след 
неизправност на уреда или е бил повреден по някакъв начин. 
Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, 
ремонт или настройка. 

5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя или неговия сервизен агент или лице с 
подобна квалификация, за да се избегне опасност. 

6. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в 
близост до деца. 

7. Избягвайте контакт с движещите се части. 

8. Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато смесвате, 
за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда 
на блендера. Може да се използва скрепер, но трябва да се 
използва само когато блендерът не работи. 
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9. Използването на приставки, които не се препоръчват или 
продават от производителя, може да причини пожар, токов удар 
или нараняване. 

10. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, 
преди да поставите или свалите части и преди почистване. За да 
изключите, завъртете който и да е контрол на „0“, след това 
извадете щепсела от контакта, като хванете щепсела, а не кабела. 

11. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте 
модула на острието върху моторния блок, без бурканът да е 
правилно прикрепен. 

12. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте 
уреда и неговия кабел далеч от деца. 

13. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, 
сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, 
ако им е даден надзор или инструктирани относно използването 
на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с тях 
опасности. 

Децата не трябва да играят с уреда. 

14. Не оставяйте машината включена без надзор. 

15. Когато изваждате блендера от моторния блок, изчакайте, 
докато ножовете спрат напълно. 

16. Винаги работете с блендер с поставен капак. 

17. Винаги използвайте уреда върху сигурна, суха равна 
повърхност. 

18. Никога не поставяйте този уред върху или близо до горещ газ 
или електрическа горелка или там, където може да докосне нагрят 
уред. 
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19. Не използвайте уреда на открито 

20. Не използвайте уреда за друго, освен за предназначение. 

21. Не работете без този капак на място;  

22. Избягвайте всякакъв контакт с остриета или подвижни части. 

23. Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да 
смените аксесоарите или да се приближите до части, които се 
движат по време на употреба. 

24. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без 
надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване. 

25. Този уред е предназначен да се използва в домакинството и 
подобни приложения като напр: 

– кухниза персонала в магазини, офиси и други работни среди; 
– ферми; 
– от клиенти в хотели, мотели и други; 
– настаняване на база нощувка със закуска. 
 
26. Трябва да се внимава при работа с острите режещи остриета, 
изпразване на купата и по време на почистване. 

27. Внимавайте, ако гореща течност се излива в уреда, тъй като тя 
може да бъде изхвърлена от уреда поради внезапно запарване. 

28. Този уред не е подходящ за продължителен контакт с храна. 
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Описание на уреда 

 

 

 

 

 

 

 

Преди първа употреба 
Проверете дали всички части са налични и не са повредени. 
Изберете подходящия прикачен файл, за да изпълните желаната 
от вас задача. Приставката за блендер е подходяща за пасиране 
на плодове или зеленчуци или натрошаване на лед, докато 
приставката за мелене за смилане на кафе на зърна. Почистете 
приставката съгласно раздел „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“. 

Внимание: Ножът е остър, борави се много внимателно и се 
уверете, че изключете уреда от контакта, преди да сглобите и 
извадите части. 
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Начин на употреба 
1. Обелете или изчистете плодовете или зеленчуците и след 

това ги нарежете на малки кубчета. 
2. Поставете продуктите в буркана. Обикновено трябва да се 

добави определено количество вода, за да се улесни 
гладкото функциониране на уреда. Пропорцията на храната 
и водата е 2:3. Количеството смес не трябва да надвишава 
максималното ниво, както е посочено на буркана. 

  

Вид 
продукт спесификации Тегло Скорост 

Морков Нарежете на парчета 
15mm*15mm*15mm 

Морков: 
600g 

Вода: 900g 
Висока 

Морков Нарежете на парчета 
6mm*6mm*6mm 

Морков: 
50g 

Вода: 150g 
Ниска 

 
Забележка: никога не използвайте врящи течности и не пускайте уреда 
празен. Никога не използвайте врящи течности и не пускайте уреда 
празен. 

3. Поставете капака на купата. Уверете се, че мерителната 
чаша е на мястото си. 

4. Включете захранващия кабел в контакта. 
5. Изберете подходящата настройка на скоростта (Моля, 

разбърквайте храната на най-висока скорост, но не на 
ниска скорост). 

6. За бързи или деликатни задачи за смесване, натиснете 
бутона до позиция “P” и задръжте за няколко секунди и 
след това отпуснете, бутонът ще се върне автоматично в 
позиция “O”. Действайте няколко пъти, докато се получи 
желаната консистенция 
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7. Ако искате да добавите съставки, докато блендерът работи, 
извадете мерителната чаша и поставете през отвора на 
капака.  

8. Когато натрошавате лед или твърда храна, дръжте едната 
си ръка здраво върху капака.  

9. Когато се получи желаната от вас консистенция, натиснете 
бутона до позиция „O“.. 

Забележка:  
1) За всяка употреба времето за последователна работа не трябва 
да надвишава 2 минути. трябва да има поне 10 минути време за 
почивка между два непрекъснати цикъла, оставете уреда да се 
охлади до стайна температура, преди да извърши следващия 
цикъл на работа. 
 2) Ако искате да спрете машината по време на работа, натиснете 
бутона в позиция “O” по всяко време. 
10. Функцията на “P” е да разбива лед и пулс. 

Използване като блендер 
 
1. Поставете моторния блок върху равна хоризонтална повърхност 
и се уверете, че е изключен. 
Забележка: Има предпазно блокиращо устройство на 
дъното на каната, ако не е поставен добре блендерът няма 
да работи. 
2. Отворете капака на купата, като завъртите обратно на 
часовниковата стрелка и го поставете върху повърхността. 
Обелете плодовете или зеленчуците и ги нарежете на малки 
парченца, след което ги сложете в буркана. Обикновено трябва да 
се добави определено количество вода, за да се улесни гладкото 
функциониране на уреда. Количеството смес не трябва да 
надвишава макс. ниво, както е посочено на купата, нито да седи 
по-ниско от минималното ниво. Най-доброто съотношение на 
плодовете или зеленчуците и водата е 2:3. 
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Забележка: Блендерът не е приложим за разбиване на яйчен 
белтък, картофено пюре, замесване на тесто, извличане на 
сок от плодове и зеленчуци. 
3. Поставете капака на купата и го завъртете по посока на 
часовниковата стрелка. 
4. Можете да добавите съставки в купата през централния отвор 
на капака по време на работа, след което да смените мерителната 
чаша, ако е необходимо. Оставете зъбците на мерителната чаша 
да се подравнят с жлебовете на капака, поставете и завъртете 
мерителната чаша по посока на часовниковата стрелка, докато я 
постави на място. 
5. Уверете се, че селекторът на скоростта е в позиция “0”, след 
това включете в контакта и настройте селектора на скоростта на 
желаната от вас настройка. Можете да натиснете надолу бутона 
Pulse, без да го пускате, ако искате да ускорите процеса на 
смесване. Подробната информация е показана на фиг. 1 по-долу 

Забележка: Уверете се, че капакът на купата е поставен 
на място преди работа и никога не отваряйте капака на по 
време на работа.  
       
 
 
 
         

Фиг. 1 
6. Не пускайте уреда за повече от 2 минути на път и само 
изчакайте, докато уредът се охлади до стайна температура, преди 
да извършите следващия цикъл на работа. 



Блендер R-5303 BG 
 

 
9 

 

  

 Фиг.3 
 

 

 

 

 Фиг.4 

 

7. Завъртете селектора на скоростта на позиция “0”, след като 
сместа е смесена до желаната от вас консистенция. 

8. Завъртете купата обратно на часовниковата стрелка 
и го извадете от модула, внимателно свалете капака 
на буркана, след това изсипете и сервирайте 

 

Използване като мелачка 
1. Поставете моторния модул на равна хоризонтална 

повърхност и се уверете, че е изключен. 

2. Напълнете купата за смилане с подходящо кафе на 
зърна, след което съберете модула за мелене и купата 
за смилане заедно. Моля, вижте фиг.3 
Забележка: Количеството кафе на зърна, което 
купата позволява да се смила е Max 35g. 

3. Поставете приставката за мелница върху модула на 
двигателя, моля, вижте Фиг.4 

 

Забележка Има предпазно блокиращо устройство в долната 
част на мелницата, ако мелницата не е сглобена на 
място, чопърът няма да работи. 
 
4. Уверете се, че превключвателят на скоростта е в позиция 

„ИЗКЛЮЧЕНО“, след което го включете в контакта. 
5. Изберете най-бързата настройка на скоростта, уредът ще 

започне да смила. По време на смилането можете да натискате 
Pulse, без да го пускате, ако искате да ускорите процеса на 
смилане.  

6. Завъртете селектора на скоростта в позиция “OFF”, след като 
кафето е смляно до желания резултат. 

7. Изключете от захранването, след като 
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приключите. 
 За да разглобите приставката от уреда, дръжте купата надолу и я 

завъртете обратно на часовниковата стрелка (вижте фиг.5), 
след това изпразнете купата и сервирайте. 

8. Не пускайте уреда за повече от 15 секунди на всеки път и 
изчакайте само докато уредът се охлади до стайна температура, 
преди да извършите следващия цикъл на работа.  
Внимание:  
1. Остриетата са много остри. Работете внимателно. 
2. Не работете без капака поставен на място. 
3. Не разглобявайте буркана или купата от основата на буркана 
или основата на купата в общо състояние. 
4. Този уред може да се използва от деца на възраст 
над 8 години и лица с намалени физически, сетивни 
или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са 
били под наблюдение или инструктирани относно използването на 
уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не 
трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда 
не трябва да се извършват от деца без надзор. 
5. Смесването на максимално ниво на натоварване или 
твърди плодове и зеленчуци трябва да се уверите, че 
селекторът на скоростта е настроен на най-висока скорост 
(скорост 2). Ако скоростта е твърде ниска, двигателят ще бъде 
повреден поради недостатъчен въртящ момент. Когато се 
установи, че скоростта на двигателя е твърде бавна, трябва 
незабавно да използвате настройка на по-висока скорост, за 
да смесите или да завъртите селектора на скоростта на „0“, за 
да спрете смесването! 

Почистване и поддръжка 
 
Уверете се, че сте изключили уреда от захранването преди 
почистване. 
 

Фиг.5 
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За блендера 
Функцията Auto Clean може да почисти блендера лесно и бързо 
при пълна безопасност. 
1. Изсипете малко топла сапунена вода в купата и завъртете 

селектора на скоростта в позиция "1" и натиснете надолу бутона 
Pulse, без да го пускате за няколко секунди. 

2. Демонтирайте всички разглобяеми части. Извадете купата от 
модула на двигателя и го изплакнете под течаща вода, след това 
отделете модула на ножа от модула на купата, извадете модула 
на ножа, накрая отстранете уплътнителния пръстен на основата 
на купата. Освен това отделете мерната чаша от капака на 
купата. Изплакнете купата, острието, основата на купата, капака 
на купата и мерителна чаша под течаща вода. 

 
3. Избършете външната повърхност на моторния модул и с влажна 
кърпа. 

Забележка: Не използвайте абразивен почистващ препарат 
и никога не потапяйте моторния модул във вода за 
почистване 

4. Изсушете всички части и след това ги сглобете. Методът за 
сглобяване на приставката за блендер просто е в 
противоположна на последователността на отделяне.  

 
Забележка: Ако възникне някакъв проблем по време на 
употреба, никога не разглобявайте модула на двигателя 
сами. Вътре няма части, които може да се обслужват от 
потребителя. Свържете се само с оторизиран сервиз за 
преглед и ремонт. 
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Никога не потапяйте моторния модул във вода и не го 
поставяйте под чешмата. 

Спесификации: 
• Модел: R-5303                                                
• Напрежение: AC220-240V           
• Мощност: 400W                       
• Честота: 50Hz          

              
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. 

 


