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Инструкция за употреба 

Блендер R-5338 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Запазете инструкциите за бъдещи справки!  
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Характеристики 
Благодарим ви, че закупихте блендера Rohnson R-5338! Сега можете да смесите, 
смачкайте и пулверизирайте страхотни плодови смутита, супи, салца и други! 
 
Комплекта включва:  
• Мощен 300W блендер за смесване и пасиране на храни и течности 
• Хромирано копче за управление  
• Стъклена кана 1 l 
• Подвижна стъклена кана и титаниеви остриета за почистване без усилие 
• Подвижна капачка на блендера за добавяне на съставки 
• Включва чаша за смилане и бутилка за изпът с капаци, които могат да се 
използват за смесване 

 
Важни предохранителни мерки 
Лице, което не е прочело и разбрало всички инструкции за експлоатация и 
безопасност, не е квалифицирано да работи с този уред. Всички потребители 
на този уред трябва да прочетат и разберат това ръководство, преди да 
работят или почистват този уред. 
 
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните 
предпазни мерки, включително: 
 
1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда. 
2. Пазете се от горещите повърхности. Използвайте дръжки или копчета.  
3. Този уред не е играчка.  
4. 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. 
5. Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до 
деца. 
6. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или която и 
да е част от това устройство във вода или други течности. 
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7. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да извадите 
частите и преди почистване. 
Оставете да изстине, преди да сложите или свалите части и преди почистване. 
8. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация, 
за да се избегне опасност. 
9. Производителят не препоръчва използването на аксесоари, различни от 
предоставените от производителя. Използването на приставки може да 
причини наранявания 
10. НЕ използвайте уреда за употреба, различна от предвидената. 
11. Не използвайте уреда на открито, само за домашна употреба  
12. НЕ поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка, 
или в загрята фурна. 
13. НЕ оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да докосва 
горещи повърхности 
14. НИКОГА не оставяйте уреда без надзор, докато се използва или когато е 
включен в контакт. 
15. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, 
съдържащ гореща храна. 
16. Винаги първо свързвайте щепсела към уреда, а след това включете кабела в 
контакта. За да изключите връзката, завъртете всички контроли в положение 
"изключено", след което извадете щепсела от контакта. 
 

 
 
Описание на уреда 
 
Чаша за мелене с капак 
Чаша за пътуване с капак 
Стъклена кана 
Капак на каната 
Капаче на бленедера 



Блендер R-5338 BG 
 

 
4 

 

Основа  
Пулс бутон 
ENGLISH7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преди първата употреба измийте добре всички части, като следвате 
инструкциите в ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. 
 

Начин на употреба 
Сега, когато вашият блендер Rohnson R-5338 е почистен, приготвянето на 
перфектни замразени напитки е едновременно лесно и забавно! 

Кана 

Чашка на 
блендер 

Капак 

Основа с 
нож 

Основа 

Lid 
Капакк 

 Чаша  
Чаша з а 
мелене 
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1. Първо, намерете стабилна повърхност близо до електрически контакт, преди 
да започнете. Уверете се, че кабелът е далеч от източник на вода и след това 
включете кабела в електрическия контакт. 
2. Напълнете каната с всички необходими съставки и поставете капака на каната 
обратно. Най-добре е да започнете с добавяне на течни съставки, след това с 
твърди съставки. 
Допълнителни съставки могат да се добавят чрез завъртане и повдигане на 
капачката на блендера 
Забележка: Не превишавайте маркера MAX (1L), отбелязана върху каната. За 
смесване могат да се използват както чашата за смилане (макс. 50 g), така и 
чашата за пътуване. Просто завъртете каната от основата, за да я извадите. 
3. Поставете каната върху основата и фиксирайте на място. 
4. За да започнете да смесвате, дръпнете надолу контролния лост отстрани. 
Внимание:  
Не поставяйте ръце в кана с включен пасатор. НЕ работете повече от 60 секунди 
с уреда. Направете почивка, след което рестартирайте процеса на работа.  
5. Оставете съставките да се смесят до желаната консистенция, след което 
пуснете контролния лост. 
6. Изчакайте, докато всички движещи се части спрат и уредът бъде изключен от 
контакта, преди да преместите или почистите уреда. 
Пийте и се насладете! 
 

Полезни съвети 
Смесване 
За да постигнете най-добри резултати при смесване: 
• Винаги добавяйте течност в каната, преди да добавите твърди съставки. 
Това ще гарантира, че съставките са равномерно смесени. 
• Нарежете повечето храни на кубчета приблизително ½" до 1", за да постигнете 
по-добър резултат. 
• За да изместите храната, използвайте гумена шпатула или пластмасова 
лъжица, за да помогнете за премахването на храната, заседнала около модула 
на ножа. НЕ използвайте шпатула, докато не изключите блендера. Уверете се, че 
шпатулата не е вътре в каната, преди да смесите. 
• За да удължите живота на вашия Rohnson BLENDER R-5338, оставете уреда да 
изстине 5 минути, преди да го използвате отново. 
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• НЕ претоварвайте блендера (максимален капацитет 1L). Ако моторът спре, 
изключете блендера незабавно, изключете уреда и отстранете част от храната, 
след което продължете. 
• НЕ оставяйте уреда да работи за продължителен период от време. Това не е 
търговска единица. 
Миризма 
Както при повечето модерни уреди за смесване, това устройство има 
електрически двигател с високи обороти. Обичайно е двигателят да излъчва лек 
графит или миризма на изгоряло за първите няколко употреби. След първите 
няколко употреби миризмата ще изчезне. 

 
Почистване и поддръжка 
Следвайте тези стъпки, за да поддържате вашия ROHNSON BLENDER R-5338 в 
отлично състояние: 
1. Започнете с изключване на уреда от електрическия контакт. Извадете 
щепсела, като хванете тялото на щепсела и го издърпате от контакта. Никога не 
дърпайте или усуквайте кабела, за да изключите уреда. 
2. Измийте добре каната и капачката на блендера в топла пяна вода и ги 
подсушете добре. НЕ потапяйте основата във вода. За да почистите основата, 
използвайте влажна кърпа, за да избършете външната страна и подсушете с 
чиста, суха кърпа. 
3. След като измиването и изсушаването приключи, сглобете отново вашия 
блендер Rohnson R-5338. Вече е готов за употреба отново. 
 

Спесификации: 

• Модел R-5338                                                
• Напрежение: 220-240v  
• Мотор: 300w                    
• Честота:  50-60hz 

              
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 
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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. 

 


