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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Миксер с купа 
     

 

 

                   

                 
 

 

Model: CMHB-3077 BOWL  
 

 

 

 

Моля, прочетете тази инструкция и я запазете за бъдеща употреба  
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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Преди употреба на уреда, следните предпазни мерки трябва да се спазват: 

1. Прочетете цялото ръководство.  
 

Преди употреба, проверете дали волтажа на контакта съответства на волтажа, 

маркиран на етикета на уреда. 

3. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от оторозирания 

сервиз, посочен в гаранционната карта, за да се избегне опасност за живота. 

4. Не оставяйте уреда без надзор, докато е в употреба. 

5. Не оставяйте кабела да виси или да е в близост до горещи повърхности. 

6. Не потапяйте кабела или тялото на уреда в каквато и да е течност, тъй като може 

да се получи токов удар. 

7. Дръжте ръцете, дрехите си, както и различни прибори далеч от бъркалките докато 

уреда е в употреба, за да избегнете риск от наранявания и/или повреда на миксера. 

8. Внимателно наблюдавайте, когато уреда се използва в близост до деца или хора с 

увреждания. 

9. Не поставяйте уреда в близост до газови уреди или нагрети повърхности. 

10. Никога не вадете бъркалките и куките за тесто, когато уреда е в употреба. 

11. Изключете щепсела от контакта, когато уреда не в употреба, поставяте или 

вадите аксесоари и преди почистване. 

12. Този уред не може да бъде използван за разбиване на лед, за пасиране на твърди 

или сухи субстанции, острието може да бъде повредено. 

13. Не използвайте уреда за дейности, различни от това за което е предназначен. 

14. Не използвайте на открито. 

15.Запазете тези инструкции за последваща употреба.   
                
Само за домашна употреба! 
 

Запознайте се с вашият миксер ! 

 
Model: CMHB-3077 Bowl  

Rated Voltage: 220-240VAC 50-60Hz  

Rated Power: 200W  

Аксесоари: Бъркалки, Куки за тесто, Шпатула.  
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Използване на миксера 

Преди да сглобите миксера, изплакнете куките за тесто и за яйца и купата в топла 

вода. После ги подсушете. Вижте дали сте извадили щепсела от контакта и 

скоростният селектор е на позиция „0”.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 
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1. Изравнете отвора в задната част на миксера с горната част на основата, 

натиснете леко надолу. Уверете се,че е закрепен правилно(вижте фигура 1). За 

да освободите миксера, натиснете в посоките указани на фигура 1. За да 

повдигнете миксера докато е закрепен на базата, натиснете бутона за наклон на 

миксера(N:12)- показано е на фигура 3. 

2. Изберете правилният аксесоар и поставете на миксера. Бъркалките са за 

бъркане на белтъци или течни продукти. Куките се използват за бъркане на 

тесто. 

Бележка: Куките за тесто и бъркалките трябва да бъдат поставени в определените за 

тях отвори. Бъркалката и куката за тесто със зъбното колело могат да бъде 

поставени само в отвора отбелязан с графиака, а другите в другия отвор. Двете 

бъркалки и двете куки не могат да бъдат поставени в грешните отвори.  

3. Поставете храната в купата, после поставете купата в правилната позиция.  

4. Натиснете надолу миксера и натиснете бутон за наклон на миксера (N:12) както е 

указано на фигура 4.  

5. Вижте дали скоростния селектор е на „0” позиция и след това вкарайте щепсела в 

контакта. 

6. Пуснете скоростния селектор на желаната от вас скорост. Можете да изберете от 

5 настройки на скоростта.. При натискане на турбо бутона, миксера ще работи на 

максимална скорост..  

ВНИМАНИЕ: Не вкарвайте ножове, лъжици и друга посуда в купата докато е 

включен уреда. 

7. Максимум време на работа - уреда не трябва да превишава 10 минути на работа. 

Минимум от 20 минути почивка е нужна между циклите на пускане на уреда. При 

месене на тесто е препоръчително да се пусне от най-ниска скорост и постепенно да 

го качвате на по-висока. 

Бележка: По време на работа вие може да въртите купата за постигане на 

по-добри резултати. 
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8. Когато приключите с миксирането, сложете скоростният селектор на позиця „0” 

и извадете щепсела от контакта.  

9. Ако е нужно, можете да премахнете излишните хранителни частици от бъркалките 

и куките за тесто с гумена или дървена шпатула.  

11. 10. Задръжте бъркалките или куките за тесто с едната ръка и натиснете Бутона 

за освобождаване, а с другата ръка извадете бъркалките и куките за тесто.  

Бележка: Махнете бъркалките и куките за тесто, само когато скоростния 

селектор е на позиция „0”. 

11. Миксера може да използва поотделно за миксиране и месене, първо натиснете 

освобождаващия бутон с едната ръка, вдигнете миксера от поставката с другата 

ръка. 

12. Не използвайте уреда за други цели, освен за тези за което е предназначен. 

13. Запазете тези инструкции. 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

1. Извадете щепсела на уреда и изчакайте да се охлади преди почистване.   
2. Избършете корпуса с влажна кърпа и подсушете с мека суха кърпа.  

3. Избършете кабела от полепнала храна.   
4. Измийте бъркалките, куките за тесто и приставката блендер в топла сапунена 

вода и избършете със суха кърпа. Бъркалките и куките за тесто може да се 

пуснат в съдомиялната.  

Внимание: миксера не може да бъде потапян във вода или друг вид течност.  

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 
 

1. Съставки като масло и яйца, които се държат в хладилника, предварително 

трябва да се оставят на стайна температура, преди да бъдат миксирани.  

2. Съберете всички съставки и нужни прибори в близост до миксера.   
3. Счуквайте яйцата в различен съд преди добавянето в сместа, за да се избегне 

възможността на попадане на черупки или развалени яйца.  

4. Когато разбивате белтъци, избършете бъркалките и купата, тъй като и 

най-малкото количество масло или олио на бъркалките или купата няма да 

позволи на белтъците да бухнат.  

5. Винаги започвайте от най-ниската степен. Постепенно увеличавайте 
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скоростта докато не стигнете предложената скорост по рецепта.  

В случай, че попадне лъжица, шпатула или друг вид посуда, веднага върнете на 

позиция „0” и махнете предмета. 

 

 

ВАЖНО: 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с 

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност; 

 

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 

 

 

    ИЗХВЪРЛЯНЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

 

 

Можете да помогнете за опазване на околната среда! 

Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: 

изхвърляйте неработещи електрически съоръжения  в 

подходящия център за обезвреждане на отпадъци. 


