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Моля, прочетете тази инструкция и я запазете за бъдеща употреба 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 

 
Когато използвате уреда, трябва да спазвате основни мерки за безопасност, които 

включват следното: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Преди употреба, уверете се, че напрежението в електрическата мрежа съответства 

на напрежението на което работи уреда (то е указано на етикета на долната страна на 

уреда). 

3. Не използвайте уреда ако е с наранен кабел или щепсел или след повреда. Занесете 

уреда до най-близкия сервиз, за поправка и отстраняване на повредите. 

4. Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде заменен от оторизирания сервиз, 

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

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

аксесоари и преди почистване. 

6. Не поставяйте кабела да лежи върху остри или нагорещени повърхности. 

7. Не поставяйте кабела или тялото на миксера в течности, може да предизвика 

електрически удар. 

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

увреждания. 

9.  Избягвайте контакт с движещите се части на уреда. 

10. Дръжте ръцете, дрехите си, както и други прибори далеч от бъркалките докато 

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

11. Уреда не може да бъде използван за разбиване на лед или сухи и твърди 

субстанции, това може да повреди острието. 

12. За да избегнете риск от порязване, никога не поставяйте острието в основата, ако 

купата не е поставена правилно на мястото си. 

13. Уверете се, че капака е затворен добре, преди да започнете работа с уреда. 

14. Употребата на приставки, които не са препоръчани от производителя може да 

доведат до пожар, токов удар или наранявания. 

15. Използвайте уреда по предназначение. 

16. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда. 

17. Уреда може да бъде използван от деца над 8 години и от хора с намалени 

физически, сетивни или умственни способности само ако бъдат наблюдавани или 

инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната 

безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда.  

Почистването и използването на уреда не трябва да се извършва от деца под 8 години, 

освен ако не са наблюдавани.  

18. Запазете инструкциите за последваща употреба. 

19. Употребата на приставки, които не са препоръчани от производителя може да 

доведат до пожар, токов удар или наранявания. 

20. Преди да отворите капака, уверете се че уреда е изключен от ел.мрежа и острието 

е спряло да се върти. 

21. Винаги премахвайте острието, преди да изсипете съдържанието на купата. 
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22. Уверете се, че уреда е изключен след като приключите с употребата му. Уверете се, 

че мотора е спрял напълно, преди разглобяването на уреда. 

23. Металното острие е много остро, внимавайте при работа с него. 

24. Винаги дръжте острието от задната страна при почистването му. 

25. Внимавайте за потенциални наранявания от неправилна употреба на уреда. 

26. Запазете тези инструкции 

 

Запознайте се с блендера си:  
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Запознайте се с аксесоарите ( за пасиране на храна): 
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Запознайте се с аксесоарите: (за миксиране на жълтъци) 
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Използване на вашия уред 

Преди първата употреба, моля почистете както е описано в секция : „Бързо 

почистване“ по-надолу. 

Времето на използване на празни обороти не трябва да надхвърля 15 секунди.  

Важно: Остриетата са много остри, внимавайте с тях. Уверете се, че уреда е 

изключен от електрическата мрежа, преди да започнете да го разглобявате или 

сглобявате. 

 
Инструкции за пасиране 

Максималното време за еднократно използване не трябва да бъде повече от 30 

секунди, при две последователни ползвания трябва да се остави уреда за поне 3 

минути без да се използва. 

За да сглобите мотора с отделящия се накрайник за пасиране, завъртете 

накрайника срещу часовниковата стрелка до затягане. За да освободите, завъртете 

в обратна посока. 

2. Включете щепсела в контакта. 

3. Поставете накрайника в сместа. Натиснете и задръжте бутона за ниска или 

висока скорост, за да започнете работа с уреда. 

4. За да спрете уреда, просто отпуснете бутона за ниска или висока скорот. 

5. Когато пасирате банан и мляко например, нарежете банана на малки парчета и 

поставете в купата за смесване. Добавете мляко, като не забравяте, че банана не 

бива да е повече от 200 грама, и млякото не бива да е повече от 300 грама при 

всяко смесване. 

 

Инструкция за рязане 

Максималното време за еднократно използване не трябва да бъде повече от 15 

секунди, при две последователни ползвания трябва да се остави уреда за поне 3 

минути без да се използва  
1. Поставете купата за рязане на чисто, равно място. 

2. Сглобете острието като го поставите в купата за рязане както е показано на 

фигура 1. 

3. Поставете храната в купата за рязане. 

Бележка: Премахнете кокалите от месото, нарежете на малки парчета, поставете 

го в купата за рязане, като внимавайте максималното количество да не надхвърля 

200 грама за всяко ползване. 

4. Поставете капана на смесителната купа, уверете се че е поставен правилно и 

натиснете за да го заключите добре, както е показано на фигура 2.  Ако капака не 

е поставен добре, ще изскочи от купата и трябва да го извадите и повторите 

процедурата за да го поставите добре. 

5. Поставете мотора в отвора на капака и натиснете, за да се закрепи добре. Ако 

мотора не е поставен добре, ще изскочи и трябва да го извадите и повторите 

процедурата за да го поставите добре (вижте фигура 3) 

6. Спуснете блендера в храната и натиснете и задръжте бутоните за ниска или 
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висока скорост, за да започнете работа с уреда.  

7. За да спрете уреда, просто отпуснете бутона за ниска или висока скорост. 

8. След завършване на работата, изключете от електрическата мрежа, отделете 

мотора от капака като го завъртите срещу часовниковата стрелка. Тогава можете 

да свалите мотора и капака на купата. 

Внимание: 

- За да избегнете риска от нараняване, никога не поставяйте острието в купата, без 

да сте се уверили, че тя е поставена правилно. 

-Уверете се, че капака е затворен добре, преди да за почнете работа с уреда. 

-По време на работа или след това, за безопасност трябва първо да премахнете 

мотора от капака на купата, после самия капак. Никога не премахвайте капака на 

купата, ако не сте премахнали мотора първо ! 

 

Fig:1 Fig:2 Fig:3

 
 

 

 

Инструкция за използване на бъркалката 

Максималното време за еднократно използване не трябва да бъде повече от 1 

минута, при две последователни ползвания трябва да се остави уреда за поне 3 

минути без да се използва. 

1. За да сглобите бъркалката към мотора, завъртете бъркалката обратно на 

часовниковата стрелка до затягане. За да освободите , завъртете в обратна посока. 

2. Включете уреда към електрическата мрежа. 

3. Поставете белтъците в купата, обикновенно 2 белтъка са достатъчни. 

4. Поставете бъркалката в жълтъците. Тогава натиснете и задръжте бутона за 
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ниска или висока скорост, за да започнете работа с уреда.  

5. За да спрете уреда, просто отпуснете бутона за ниска или висока скорост. 

 

Почистване и поддръжка 

1. Изключете уреда и премахнете отделящите се части. 

Внимание: Не поставяйте отделящите се части на уреда във вода, защото след 

време ще се отмие лубриканта по уплътненията.  

2. Измивайте отделящият се накрайник за пасиране под течаща вода, без да 

използвате абразивни препарати. След почистване, поставете в позиция в която да 

не задържа вода. Накрайника за пасиране може да бъде измит в съдомиялна 

машина. 

3. Измивайте купата, бъркалката и острието в топла сапунена вода. Купата и 

бъркалката не се препоръчва да се поставят в съдомиялна машина, за да не се 

повредят пластмасовите части от контакта с почистващия препарат. 

4. Избърсвайте мотора с влажна къпра само. Никога не поставяйте във вода, има 

риск от токово удар ! 

5. Подсушавайте докрай.  

Внимание: Остриетата са много остри, работете с внимание с тях. 

Бързо почистване 

Поставете накрайника на уреда в чаша с вода, пълна до половина и включете за 

няколко секунди. 

 

 

 

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. 


