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Инструкция за употреба 

Кухненски робот R-5800 

 

Запазете това ръководство за бъдещи справки и го предайте на 

бъдещи потребители. 
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Мерки за безопасност 
Прочетете внимателно инструкциите, преди да пуснете уреда в експлоатация, и запазете 
инструкциите, включително гаранцията, касовата бележка и, ако е възможно, кутията с 
вътрешната опаковка. Ако дадете това устройство на други хора, моля, предайте и 
инструкциите. 

• Уредът е проектиран за лична употреба и за предвидените цели. Този уред не е 
подходящ за търговска употреба. Не го използвайте на открито (освен ако е 
проектиран да се използва на открито). Дръжте го далеч от източници на 
топлина, пряка слънчева светлина, влажност (никога не го потапяйте в никаква 
течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът е 
влажен или мокър, веднага го изключете от контакта. 

• Когато почиствате или прибирате, изключете уреда и изключвайте щепсела от 
контакта (издърпайте щепсела, а не кабела), ако уредът не се използва, и 
извадете приложените аксесоари. 

• Не работете с машината без надзор. Ако трябва да напуснете работното място, 
винаги изключвайте машината или изключвайте щепсела от контакта 
(издърпайте самия щепсел, а не кабела). 

• Редовно проверявайте уреда и кабела за повреди. Не използвайте уреда, ако е 
повреден. Не се опитвайте да ремонтирате уреда самостоятелно. Винаги се 
свързвайте с оторизиран техник. За да избегнете опасност, дефектният кабел 
трябва да се подменя само от производителя или от квалифицирано лице и с 
кабел от същия тип. 

• Използвайте само оригинална резервни части. 

• Обърнете внимание на следните „Специални инструкции за безопасност“. 

Деца и инвалиди 

• За да гарантирате безопасността на децата си, моля, дръжте всички опаковки 
(пластмасови торбички, кутии, полистирол и др.) На тяхно място.  

Внимание! Не позволявайте на малки деца да си играят с фолиото, тъй като 
съществува опасност от задушаване! 



Кухненски робот R-5800 BG 
 

 
3 

 

• Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда и кабела му далеч от 
деца. 

• Това устройство не е играчка. Децата не трябва да играят с уреда. 

• Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или с липса на опит и познания, ако са били под 
наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен 
начин и ако разбират свързаните с тях опасности. 

Специални инструкции за безопасност  

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

• Изключете уреда и захранването, преди да смените аксесоарите или да 
стигнете до части, които се движат при употреба. 

• Не използвайте уреда за други цели. 

• Внимание: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичното 
изключване, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо 
устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно 
се включва и изключва от комуналната служба. 

• Работете с тази машина само под наблюдение. 

• Не ползвайте никакви предпазни превключватели. 

• Не поставяйте нищо във въртящите се куки, докато машината работи. 

• Поставете машината върху гладка, равна и стабилна работна повърхност. 

• Не поставяйте захранващия щепсел на машината в контакта, без да сте 
инсталирали всички необходими аксесоари. 

• Внимание: Уверете се, че блендерът е изключен, преди да го извадите от 
стойката. 

• Трябва да се внимава при работа с острите ножове, изпразване на купата и 
по време на почистване. 
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Описание на уреда 

 
Основни компоненти и аксесоари: 

1 Изходен вал 10 Заден капак 

2 Копче за повдигане 11 Мерителна чаша 

3 Регилатор на скоростта 12 Капак на каната 

4 Захранващ кабел 13 Кана 

5 Купа 14 Бутало  

6 Кука за месене 15 Ренде 

7 Бъркалка 16a Едро ренде 

8 Приставка за разбиване 16b Приставка за 
рязане 

9 Преден капак 16c Фино ренде 
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Използване като миксер 
1. За да повдигнете главата, завъртете копчето за повдигане (2) по часовниковата 

стрелка. Сега главата ще се движи нагоре. (ФИГ.1) 

2. Поставете капака на купата в миксера. (ФИГ.2) 

3. Поставете купата за в устройството (Стъпка①) и завъртете купата по 
часовниковата стрелка, докато се фиксира на място (Стъпка ②). (ФИ.Г3) 

4. Монтирайте необходимата приставка (кука за тесто или бъркалка), като поставите 
горната част в изходящия вал и завъртете обратно на часовниковата стрелка, 
докато щракне. (ФИГ.4 & ФИ.Г5) 

5. Поставете продуктите в купата.  

Не препълвайте купата- максималното количество съставки е 1.5kg. 

6. Спуснете главата с помощта на копчето за повдигане (2). (ФИГ.6) 

7. Включете щепсела в AC220-240V 50-60Hz захранващ контакт. 

8. Превключете машината с помощта на копчето за скорост на скорост между 1 и 6 
(съответстваща на сместа). 

9. За функция ПУЛС (месене на кратки интервали), завъртете превключвателя в 
положение “PULSE”. Превключвателят трябва да се държи в това положение според 
желаната дължина на интервала. Когато пуснете превключвателя, той се връща 
автоматично в позиция “0”. 

10. След месене/разбъркване завъртете копчето за скорост (3) обратно в позиция “0” 
веднага щом сместа образува топка. След това изключете от контакта. 

11. Натиснете копчето за повдигане (2) надолу и главата ще бъде повдигната. 

12. Сместа вече може да се отдели с помощта на шпатула и да се извади от купата. 

13. Така купата вече може да се извади. 

14. Почистете частите, както е описано в 
„Почистване“
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Регулиране на нивата и използване на куката за тесто за не повече от 
1,5 кг смес 

Приставка Вид Нива Време 
(Min) 

Max. Забележки 

Кука за месене 

 

1-3 3-5 

1000g 
брашно и 

538g вода 

За тесто (например 
хляб или тестени 
сладкиши) 
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Бъркалка 

 

2-4 3-10 

660g 
брашно и 

840g вода 

Гъсти смео (напр. 
смес за палачинки 
или кекс) 

Приставка за 
разбиване 

 

6 3-10 3 белтъка 
(Min.) 

Леки смеси (напр. 
сметана, 
белтъци,кремове) 

 

 

Отстраняване на неизправности 

NO. Проблем Решение 

1 Машината не работи 

· Проверете дали щепселът е включен в контакта. 

· Проверете дали бутонът за повдигане пружинира на 
място. 

· Проверете дали машината работи непрекъснато 
повече от 6-10 минути и изчакайте, докато двигателят 
се охлади. 



Кухненски робот R-5800 BG 
 

 
8 

 

2 
Шум в купата по време на 
работа (аксесоарът 
изстъргва купата) 

· Проверете дали купата е правилно монтирана. 
· Проверете дали аксесоарът е инсталиран правилно  

3 Капакът на купата не пасва 
правилно  

· Проверете дали капакът е поставен правилно на 
машината. 

· Проверете дали купата е монтирана правилно на и 
правилно заключена. 

4 Машината не работи на 
определена скорост 

· Проверете дали маркировката на копчето за скорост 
съответства на скоростта на корпуса. 

· Завъртете копчето за скорост на 0 и проверете отново 
дали машината работи. 

5 Движения, когато машината 
работи 

· Проверете дали краката против хлъзгане падат. 
· Проверете дали машината е поставена върху гладък 

и плосък плот. 

6 

Бутонът за повдигане не се 
върна на място след 
поставянето на купата и 
капака  

· Проверете дали капакът е поставен правилно на 
машината. 

· Проверете дали купата е правилно монтирана. 

Функция блендер: 
Блендерът може да се използва за пюриране много фино и за пасиране. Може да се 
използва за напр. супи, сосове, млечни шейкове, бебешка храна, зеленчуци, тесто, 
плодове, пюре и т.н., ако е необходимо, нарязайте твърдите съставки на по -малки 
парчета, преди да ги поставите в блендера. 

Важно: 

1) Преди употреба: не поставяйте щепсела в контакта, докато не прикрепите правилно 
каната и капака на блендера  

2) След употреба: изключете уреда от контакта, преди да извадите каната. 
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3) Не пълнете каната със съставки, които са по -горещи от 80 ° C. 

4) За да предотвратите разливане, не поставяйте повече от 1,5 литра течност в каната. 

5) Никога не сваляйте капака на каната, докато блендерът работи. 

6) Винаги поставяйте капака на блендера, преди да монтирате каната върху машината 
или да демонтирате каната  от машината. 

7) Не използвайте блендера за повече от 3 минути. 

 
Начин на употреба на блендера: 

1) Отворете горния капак.(ФИГ.1) 

2) Поставете продуктите, които искате да обработите, в каната 

3) Натиснете капака на каната на място и той е здраво фиксиран, (ФИГ.2) 

4) Поставете мерителната чаша в капака и завъртете по часовниковата стрелка, за да 
се заключи (ФИГ.3) 

5) Поставете каната върху отвора за закрепване и го завъртете обратно на 
часовниковата стрелка, докато се фиксира. (ФИГ.4) 

6) Поставете регулатора на скоростта на позиция 6.. 

 

Забележка 
1) Можете да добавите съставки, докато уредът работи, като извадите мерителната 

чашка от капака. 

2) Може да се наложи да изключвате уреда от време на време, за да отстраните 
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парчета храна, които се набиват във вътрешността на каната. 

− Изключете уреда и го изключете от контакта. 

− Махнете капака . 

− Използвайте мека шпатула, за да премахнете парчетата храна. Дръжте 
шпатулата на безопасно разстояние от ножовете. 

− Завъртете каната по часовниковата стрелка, за да я извадите. 

Пропоръка: 

Извадете костилката и твърдата кора на плодовете, нарязани накупчета и поставете в каната, 
след което налейте чиста вода. Най -голямото количество храна е 600 г, а водата 900 г. Не 
превишавайте максималното количество на каната, покрийте капака и я поставете в машината. 
след продължителна работа от 3 минути, моля, спрете да работите, не работете непрекъснато 
повече от 15 минути. Да не се повлияе на работата на машината. 

Функция рязане 

Начин на употреба на рендето: 

1) Свалете предния капак (9) от машината. 

2) Поставете избраната приставка [едро ренде (16a), резачка (16b) или финно ренде 
(16c)] в корпуса на рендето (15). (ФИГ.1&2) 

3) Натиснете фиксирания бутон, след това прикрепете корпуса на рендето към 
машината и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да се заключи. (ФИГ.3) 

4) Сега уредът е готов за нарязване/рязане. 

5) Поставете съд под изхода. 

6) Включете щепсела в контакта, след което настройте регулатора на скоростта на 
позиция 3-5. Нарежете картофа или друг зеленчук на парчета, чийто размер е 
подходящ рендето. Изберете приставка според нуждите. Поставете зеленчуковите 
парчета в корпуса и леко натиснете чрез буталото (14). (ФИГ.4)  (Забележка: 
Никога не натискайте с пръсти) 
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7) След употреба изключете уреда и го изключете от контакта. 

 

Препоръка: 

Нарежете твърдата храна на дълги ленти и преминете през рендето. Включете щепсела в 
контакта, след това настройте регулатора на скоростта на позиция 3-5. След това 
приложете съответната сила над приставката за рязане, за да натиснете храната. след 
продължителна работа от 5 минути, моля, спрете да работите, не работете непрекъснато 
повече от 15 минути. Да не се повлияе на работата на машината. 

Почистване  
 Преди почистване извадете захранващия кабел от контакта. 

 Не потапяйте корпуса във вода! 

 Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.. 

Моторно тяло 

 За почистване на външната страна на корпуса се използва само влажна кърпа. 
Купа, Приставки 

Внимание: 

 Компонентите не са подходящи за почистване в съдомиялна машина. 
Ако са изложени на топлина или разяждащи почистващи препарати, те 
могат да се деформират или обезцветят. 

 Компонентите, които са влезли в контакт с храната, могат да се почистват в 
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сапунена вода. 

 Оставете частите да изсъхнат добре, преди да сглобите отново устройството . 
 
Спесификации 220-240V~50-60Hz, 1500W 

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. 

 


