
Блендер R-597 BG 
 

 
1 

 

 
 

 

Блендер R-597 

Инструкция за употреба 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате и я 
запазете за бъдещи справки. 
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Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се 
спазват следните основни предпазни мерки, включително 
следните: 

Важни предохранителни мерки 
• Прочетете инструкциите 

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

• Преди да свържете ръчния пасатор към захранването, 
проверете дали напрежението, посочено на етикета на 
уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако 
това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да 
използвате ръчния пасатор. 

• Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след 
като уредът не работи, или е изпуснат или повреден по 
какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия 
оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа 
или механична настройка. 

• Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, 
преди да поставите или свалите части и преди почистване. 
винаги изключвайте блендера от захранването, ако е 
оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или 
почистване. 

• Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или 
гореща повърхност, включително печката. 

• Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като 
това може да доведе до токов удар. 

• Не смесвайте горещи течности. 

• Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като 
това може да доведе до токов удар. 
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• Необходим е строг надзор, когато вашият уред се използва 
в близост до деца или немощни хора. 

• Избягвайте контакт с движещи се части. 

• 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. 

• Уредът не може да се използва за кълцане на лед или 
смесване на твърди и сухи вещества, в противен случай 
острието може да се притъпи. 

• За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте 
режещото острие върху основата, без първо да поставите 
купата правилно на място. 

• Уверете се, че капакът на хеликоптера е здраво заключен 
на място, преди да използвате уреда. 

• Използването на аксесоари, които не са препоръчани от 
производителя, може да причини наранявания на хора. 

• Не използвайте уреда за друго, освен за предназначение. 

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

• Не използвайте на открито. 

• Запазете инструкциите. 

• Трябва да се внимава при работа с острите режещи 
остриета, изпразване на купата и по време на почистване. 
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• Децата не трябва да играят с уреда. Не позволявайте на 
деца да използват блендера без надзор 

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

• Не забравяйте да изключите уреда след всяка употреба на 
вашия блендер. Уверете се, че двигателят е спрял 
напълно, преди да го разглобите. 

• Металното острие е изключително остро, моля, боравете 
внимателно. 

• Внимавайте за потенциално нараняване от неправилна 
употреба. 

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

• Запазете тези инструкции за бъдещи справки. 
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Описание на уреда 
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Преди първа употреба 
• Отстранете всички опаковки 
• Измийте частите: както е описано в раздел „Почистване“ 

 Начин на употреба 
Използване катол пасатор 

1. За да сглобите приставката за пасиране с моторния 
блок, завъртете приставката обратно на часовниковата 
стрелка, докато се затегне. За да разглобите, просто 
завъртете в обратната посока Просто включете ръчния 
пасатор към контакта. 

2. Свържете към контакта 
3. Спуснете пасатора в храната и след това натиснете и 

задръжте бутона, за да започнете да работите. За да 
спрете работата, освободете бутона. 

4. Ако искате да работите с пасатора на висока скорост, 
натиснете и задръжте бутона Turbo. За да да спре да 
работи, освободете бутона Turbo. 

5. Когато разбърквате меда, добавете 150 г мед и 200 г 
вода в съда. 

 
 

Внимание: Остриетата са много остри, боравете внимателно. 
Уверете се, че пасатора е изключен от контакта, преди да 
сглобите или извадите приставките. 
 
Използване като чопър 

6. Поставете купата на чопъра върху чиста, гладка 
повърхност. 

7. Сглобете неръждаемото острие в купата на чопъра, както е 
показано на фиг.1. 

8. Покрийте съединителя на ножа за рязане. 
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9. Поставете храната в купата на чопъра до индикацията за 
максимум. 

10. Прикрепете капака към купата на чопъра и го завъртете по 
посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира на 
място. (Вижте Фиг.2) За да отделите капака, завъртете в 
обратната посока. 

11. Поставете горната част на чопъра в отвора на капака на 
чопъра и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за 
да заключите. 

12. Включете уреда в контакта и натиснете превключвателя, за 
да започнете работа 

13. За да спрете уреда, освободете превключвателя в горната 
част на блока на двигателя. 

 
Внимание! 

• Винаги изключвайте блендера от захранването, ако е 
оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване 
или почистване; 

• Не позволявайте на деца да използват блендера без 
надзор. 

 
Почистване и поддържка 
 

• Изключете уреда от контакта и извадете разглобяемия вал.  
Забележка : Не потапяйте разглобяемия вал на блендера 
във вода, тъй като след време смазването на лагерите 
може да се отмие.  

• Не докосвайте острите ножове. 
• Измийте разглобяемия вал под течаща вода, без да 

използвате абразивни почистващи препарати или 
почистващи препарати. След като приключите с 
почистването на разглобяемия вал, поставете го 
изправено, така че всяка попаднала вода да може да 
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изтече. Пръчката е безопасен за миене на съдове 
компонент. 

• Измийте чашата, купата, бъркалката и ножа в топла 
сапунена вода. Купата и бъркалката не се препоръчват да 
се поставят в съдомиялна машина, тъй като пластмасовият 
компонент се влошава при продължителна употреба на 
почистване в съдомиялна машина. 

• Избършете моторния блок с влажна кърпа. Никога не го 
потапяйте във вода за почистване, тъй като може да 
възникне токов удар. 

• Изсушете добре. 
Внимание: Остриетата са много остри, боравете 
внимателно. 

 

Почистване: 

Между задачите за обработка, дръжте пасатор в чашата 
наполовина пълна с вода и включете за няколко секунди. 

Спесификации: 220-240V~50Hz, 200W 

 

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 
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постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 
задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърлян  

. 

 


