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ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ 
Спазват ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
СЛЕДНОТО: 
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НУТРИ БЛЕНДЕР  
Внимание: 
1. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте уреда и не позволявайте на 
захранващия кабел да се доближи до вода или друга течност. 
2. 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 под наблюдение или инструктирани относно 
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
3. НЕ позволявайте на малки деца да работят с уреда или да го използват като 
играчка. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в близост 
до деца. 
4. Никога не оставяйте уреда да работи без надзор. 
5. Изключете захранващия кабел от контакта, когато не се използва, преди 
сглобяване или разглобяване на части и преди почистване. За да изключите 
щепсела, хванете щепсела и го издърпайте от електрическия контакт. Никога не 
дърпайте от захранващия кабел. 
6. НЕ злоупотребявайте със захранващия кабел. Никога не носете уреда за 
захранващия кабел и не го дърпайте, за да го изключите от електрическия 
контакт; вместо това хванете щепсела и дръпнете, за да го изключите. 
7. НЕ работете с уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът не 
работи неизправно, е бил изпуснат или повреден по какъвто и да е начин. 
8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, сертифициран сервизен агент или лица с подобна квалификация, 
за да се избегне опасност. 
9. НЕ позволявайте захранващият кабел да виси над ръба на масата или плота 
или да докосва горещи повърхности като печката. 
10. Винаги използвайте уреда върху суха, чиста, равна повърхност. Трябва да се 
избягват мивки, дренажни дъски или неравни повърхности. 
11. Дръжте ръцете, косата, дрехите, както и приборите извън буркана, докато 
обработвате, за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда на 
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уреда. Може да се използва скрепер, но само когато уредът не работи. 
12.  Внимание: Ножовете са остри, боравете внимателно. Когато боравите с 
модула на ножа, винаги го дръжте за основата на модула на ножа. 
13. Избягвайте контакт с подвижни части. 
14. Не се опитвайте да наточите ножовете. 
15. НЕ използвайте уреда, ако ножът е огънат или повреден. 
16. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте модула на 
острието върху основата не добре закрепен. 
17. НЕ работете с този уред върху или близо до гореща повърхност (като газова 
или електрическа горелка или в загрята фурна). 
18. Използването на приставки или аксесоари, които не се препоръчват или 
продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване. 
19. НЕ сваляйте буркана от основата на двигателя, докато уредът работи. 
20. За да намалите риска от нараняване, НИКОГА не работете с уреда без 
ножовото острие на място; Уверете се, че приставката е монтирана правилно, 
преди да работите с уреда. 
21. НЕ излагайте каните на екстремни температурни промени. 
22. Внимание:Не поставяйте горещи продукти или течности в уреда. 
23. Не препълвайте каната. 
24. Не използвайте уреда ако няма нищо в каната. 
25. Ако уредът прегрее, термичен предпазителл ще се активира и ще изключи 
двигателя. За да нулирате, изключете уреда от контакта и го оставете да се 
охлади за около 30 минути, преди да го използвате отново. 
26. ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА. Не 
използвайте този уред за нищо друго освен за предназначение. Не използвайте 
на открито. 
27. Аксесоарите не са предназначени за използване в микровълнова печка. Не 
поставяйте буркана или капака в микровълновата, тъй като това може да доведе 
до повреда на аксесоарите. 
28. Проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на 
напрежението в местната мрежа, преди да свържете уреда. 
29. Никога не потапяйте моторния модул във вода или друга течност, не го 
изплаквайте под чешмата. Използвайте само влажна кърпа за почистване на 
моторния блок. 
30. Изключете уреда от контакта веднага след употреба. 
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31. Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. 
32. Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да започнете да почиствате 
уреда. 
33. Не използвайте приставката, произведена от друг производител, или други 
части. 
34. За да избегнете опасност, сглобете продукта правилно. 
35. Уверете се, че острието е здраво закрепено към аксесоарите, преди да ги 
сглобите върху модула на двигателя. 
36. Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда. Няма части, които 
могат да се обслужват от потребителя. 
37. Необходима е изключителна предпазливост при преместване на уред, 
съдържащ горещи течности. 
38. Не използвайте каните в микровълнова фурна. 
39. Внимавайте, ако в блендера се налива гореща течност, тъй като тя може да 
бъде изхвърлена от уреда поради внезапно задушаване. 
 
Забележка: Продуктът и неговата опаковка са произведени от ценни материали, 
които могат да бъдат рециклирани. Това намалява количеството отпадъци и 
спомага за опазването на околната среда. 
Изхвърлете опаковката по правилния начин. Възползвайте се от местните 
съоръжения за събиране на хартия, картон и леки опаковки по вид. 
 

 Внимание: Удължителните кабели не се препоръчват за използване 
с този продукт. 
 

Запазете тези инструкции 
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Преди първа употреба 

• Всички части на блендера трябва да бъдат добре почистени, преди да се 
използват за първи път.  

• Свържете устройството към електрическата мрежа. 
 
 
Описание на уреда 

                                             
 
                           A                  B 

 

              
            C                                D 

A.  Капак с отвор за пиене  
B.  Модул нож 
C.  2 кани по 0.8L  
D. Моторно тяло 

Забележка: Аксесоарите са взаимозаменяеми. 
Блендерът е мощен иновативен инструмент с компактен дизайн и изключителна 
производителност. Той е идеален за натрошаване на лед, кълцане, смесване, 
извличане на хранителни вещества и витамини. Смесете и продължете с 
удобните капаци Sip & Seal, създайте вкусни напитки, за да ви изкарат бързо! 
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Най-добри резултати се постигат от Pulse. 

      

             
Характеристики: 
900-W мотор 
-- Кани без BPA 
Преди първа употреба 
Преди да използвате уреда за първи път, трябва да прочетете и следвате 
инструкциите относно неговата употреба и грижи, дори ако смятате, че сте 
запознати с този тип уред. 
Специално внимание трябва да се обърне по-специално на раздела, посветен на 
уреда. Намерете безопасно и удобно място, където да държите тази инструкции 
под ръка за бъдещи справки. Този уред е проектиран да работи от стандартен 
домашен електрически контакт. Не е предназначен за промишлена или търговска 
употреба. Внимателно разопаковайте уреда. Отстранете всички опаковъчни 
материали и ги изхвърлете или запазете за бъдеща употреба. 
Уверете се, че напрежението е същото като това, посочено на етикета на уреда. 
Отстранете пластмасовите аксесоари и измийте в топла сапунена вода. 
Изсушете добре и го поставете обратно на мястото си. Избършете външната 
страна на основата на двигателя с влажна гъба или кърпа. Не използвайте 
абразивни почистващи препарати. 
 
МОЛЯ, ДЪРЖЕТЕ ТЕЗИ ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОГАТО 
ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА: 
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Важно: Аксесоарите са взаимозаменяеми. 
Внимание: Ножовете са много остри! Бъдете изключително внимателни, когато 
боравите с ножовете. Винаги ги дръжте за моторното тяло. 
Важно: Не работете с уреда ако каната е празна 
Внимание: Никога не се опитвайте да изваждате каната, докато уредът 
все още работи. 
Внимание: Никога не оставяйте уреда без надзор, докато го използвате. 
 
1. Отстранете всички опаковъчни материали и етикети от уреда. 
2. Измийте капаците, каните и приставките в топла сапунена вода. Бъдете 

внимателни, когато миете ножовете, тъй като са много остри. 
3. Изплакнете и подсушете 
4. Каните, капаците и приставките могат да се мият в съдомиялна машина. 

Препоръчително е капаците и приставките да се поставят на горния ред. 
Уверете се, че приставките са извадени от каните, преди да ги поставите в 
съдомиялната машина. 

5. Почистете моторното тяло с влажна кърпа. 
 
Сглобяване 

 
                                                       Fig. 1             Fig. 2             Fig. 3 
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Разглобяване  

                                             
                                                     Fig 4                 Fig 5 
Важно: Уверете се, че моторното тяло е включена за употреба. 
 
1. Поставете моторното тяло върху чиста, суха, равна повърхност, като плот 

или плот. 
2. Уверете се, че уредът е изключен. 
3. Добавете съставките в каната. 
4. Поставете ножавърху буркана и го завъртете плътно, докато уплътните 

добре. (Фиг. 1) 
5. Обърнете каната с главата надолу и го поставете върху основата на 

двигателя, като подравнете щифтовете на каната с моторното тяло 
Завъртете го по посока на часовниковата стрелка, уредът е готов за 
употреба. (фиг. 3) 

6. Когато достигнете желаната консистенция, спрете уреда, като завъртите 
каната  обратно на часовниковата стрелка (фиг. 4) и издърпайте направо, за 
да го извадите. (фиг. 5) 
Забележка: Не препълвайте! За да избегнете разливане, не добавяйте 
съставки след линията за пълнене „Max“.. 

7. Завъртете каната в изправено положение и извадете модула на ножа, като го 
завъртите обратно на часовниковата стрелка. Не забравяйте да съхранявате 
комплекта на ножа, прикрепен към празна кана, когато не се използва. 

8. Поставете капака Sip & Seal върху буркана, завъртете, за да запечатате и се 
наслаждавайте 
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9. Уверете се, че основата на двигателя е изключена, когато не се използва. 
 

Мерки за безопасност 
Вграден предпазител 
Блендерът има вградена функция за предпазно заключване, което гарантира, че 
можете да включите уреда само докато чашата и подкомплектът на острието са 
здраво монтирани върху основата на двигателя. Ако уредът е правилно сглобен, 
вградената предпазна ключалка ще бъде отключена. 
Важно: В основата на яката на всяко острие има силиконово уплътнение, което 
създава херметично прилягане към каните. След миене на съдове и преди всяка 
употреба, винаги проверявайте дали уплътнението е правилно поставено, тъй 
като топлината от някои съдомиялни машини може да доведе до разхлабване на 
уплътнението. 
Внимание: Не работете с двигателя непрекъснато за повече от 60 секунди 
наведнъж. Оставете двигателя да почива за 180 секунди, преди да продължите. 
Забележка: If the blade is not running smoothly, stop the product and add some 
liquid, or reduce the ingredients in the cup. 
Забележка: За да се предотврати прегряване на продукта, сухите съставки не 
трябва да се обработват за повече от 30 секунди наведнъж. 
 

Почистване и поддръжка 
Почистване 
Внимание: Уверете се, че моторното тяло е изключено от източника на 
захранване, преди да поставите или премахнете приставката и преди почистване. 
Забележка: Изчакайте, докато блендерът се охлади достатъчно, преди да го 
почистите. 
Внимание: НЕ потапяйте моторното тяло във вода или каквато и да е течност и 
не поставяйте в съдомиялна машина. 
 
1. Отделете/отстранете всички части една от друга. 
2. Почистете основата на двигателя с леко влажна кърпа и избършете сухо 
3. Поставете бурканите в съдомиялната машина. Поставете капаците и 
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приставките върху горната стойка. Бъдете внимателни, когато боравите с 
ножовете, тъй като остриетата са много остри. 

4. Когато е възможно, изплакнете частите веднага след обработката, за да 
улесните почистването. 

5. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място. 
 

Забележка:  
Можете също да измиете каните, като ги напълните до линията за пълнене 
Max с топла вода и капка препарат, като поставите модула на ножа върху 
каната и пулсирате няколко пъти. Не пълнете каната повече от линията Max 
с вода, защото ще прелее. След като почистите, извадете каната от 
основата на двигателя. Изплакнете каната, приставката и капака под течаща 
вода. Оставете всички части да изсъхнат преди съхранение. 
Не използвайте гъби за почистване, абразивни почистващи препарати или 
агресивни течности като бензин, алкохол или ацетон за почистване на уреда 
Всички подвижни аксесоари могат да се почистват в съдомиялна машина. 
Съвет: 
Използвайте малка четка (не е включена), за да премахнете частиците храна, 
заседнали под ножа. 
Ако някои остатъчни частици изсъхнат върху вътрешната страна на каната, 
напълнете чашата около 2/3 с топла вода и прикрепете модула на острието. 
Поставете каната и модула на ножа върху основата на двигателя и работете 
с уреда за около 20-30 секунди, за да помогнете за разхлабването на 
заседналите съставки. Повторете горната стъпка, но използвайте чиста 
чешмяна вода. Изпразнете блендера и подсушете добре. 
Внимание: Не се опитвайте да извадите ножовете от подвъзела на ножа за 
почистване. 
Съхранение 
1. Съхранявайте уреда изправен. Не поставяйте нищо отгоре. 

Съхранявайте каните и останалите аксесоари до уреда, където няма да 
се повредят и няма да представляват опасност. 

2. Извадете и изпразнете каната и се уверете, че никаква храна не 
задръства режещите остриета.  

3. Оставете уреда да се охлади за около 30 минути. 
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4. Поставете отново каната върху основата и включете отново уреда в 
електрическия контакт. 

5. Продължете да използвате уреда както преди, като внимавате да не 
надвишавате препоръчителния максимален капацитет на буркана. 
 
Отстраняване на неизправности 

 

Проблеми Възможни причини и решения 
Моторът не стартира или 
приставката не се върти. 

  За каните се уверете, че лепенките са поставени 
в слотовете и завъртени по посока на 
часовниковата стрелка 

Храната е неравномерно 
нарязана . 

Или нарязвате твърде много храна наведнъж, или 
не пулсирате правилно. Намалете количеството 
храна в буркана. 

Храната е твърде ситно 
нарязана или твърде 
водниста 

Храната е преработена. Използвайте кратка 
работа за най-добри резултати. 

Сняг не може да се получи 
от кубчета лед. 

За най-добър резултат използвайте лед директно 
от фризера. Опитайте да използвате къса работа 
вместо дълга. 
Уверете се, че бурканът е напълно сух, преди да 
добавите лед. 

Каната тече Уверете се, че капакът или острието са правилно 
сглобени към буркана. Може да възникне изтичане, 
ако е неправилно подравнен при усукване върху 
буркана. Завъртете плътно капака по посока на 
часовниковата стрелка. 

Устройството не се включва Уверете се, че устройството е включено. 
Уверете се, че модулът на острието е правилно 
сглобен към буркана и че не е неправилно 
подравнен 

Устройството не се 
изключва 

Изключете захранващия кабел от електрическия 
контакт и се обадете на отдела за поддръжка на 
клиенти 

Не се смесва добре Пулсови съставки за най-добри резултати. 
Натискайте буркана на кратки интервали за 
равномерно смесване и нарязване. За замразени 
съставки пулсирайте на кратки интервали от 2-5 
секунди и повторете. 
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Спесификации: 
• Напрежение: 220~240V 50/60Hz 
• Мощност: 800W-900W 
• Капацитет кана: 800ml  

   
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 

 

Монтажът на 
капака/острието няма да се 
подравни правилно към 
буркана 

Поставете буркана на равна повърхност. 
Поставете капака или модула на острието върху 
буркана и подравнете резбите, така че 
капакът/остриетата да седят плоско върху буркана. 
Завъртете по посока на часовниковата стрелка, 
така че капакът/остриетата да се подравнят 
равномерно към буркана, докато сте плътно 
запечатани. 


