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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, повредено е по някакъв начин. 

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

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

електрически удар. 

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

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

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

увреждания. 

8. Не слагайте уреда в или в близост до нагорещени повърхности. 

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

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

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

вадите аксесоари и преди почистване.  

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

доведат до пожар, токов удар или наранявания. 

13. Извадете бъркалките от миксера преди миене. 

14. Винаги проверявайте дали бутона е в изключена позиция, преди да поставите 

щепсела в контакта. След употреба изключвайте уреда от копчето и след това от 

контакта. 

15. Избягвайте контакт на уреда с движещи предмети.  

16. 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. 

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. Дръжте уреда и кабела далеч от деца под 8 годишна възраст. 

19. Изключете уреда преди да сменяте аксесоарите които се движат или са в 
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употреба. 

20. Не използвайте на открито. 

21. Запазете инструкциите. 

 

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА 

                Опознайте вашия миксер  

 

 

 

 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МИКСЕРА 
 

Преди употреба уверете се, че щепсела не е вкаран в контакта и селектора на 

скоростта е на позиция „0”. 

 

USING YOUR MIXER 

1. Изберете желаната приставка в зависимост от желаният резултат: бъркалки за 
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миксиране и разбиване или куки за тесто за месене. 

Бележка: Бъркалките са идентични и могат да се вкарат в двете гнезда.  

Едната от куките за тесто може да се постави в голямото гнездо, докато другата 

може само в малкото гнездо. 

2. Със селектора на скоростта на позиция „0”, вкарайте щепсела в контакта. 

3. Преместете селектора на скоростта на желаната от вас скорост и започнете 

миксирането. Има 5 скорости за избиране. При натискане на турбо бутона, уреда 

ще работи на най-бързата скорост. 

Съвет: винаги пускайте миксера на най-ниска скорост и увеличавайте постепенно, 

за да се избегне изливането на продукти от купата. При добавяне на сухи продукти 

използвайте най-ниска скорост, за да избегнете разпръскване на съставките извън 

купата. 

4. За миксера максимум продължително време за използване е не повече от 4 минути 

и минимум от 20 минути почивка между 2 цикли. 

5. Когато приключите с работата, върнете скоростният селектор на позиция „0” и 

изкарайте щепсела от контакта. 

6. Премахнете засъхналите храни от бъркалките или куките чрез дървена или гумена 

шпатула. 

7. За да махнете бъркалките/куките за тесто, хванете приставките с едната ръка и 

натиснете изхвърлящият бутон с другата ръка. 

Бележка: 

1). Премахнете бъркалките само когато бутона за скорост е на позиция “0“. 

2). ПО време на работа, може да поставите миксера във вертикална позиция, но 

само ако бутона за избор на скорост е на позиция “0“. 

 

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. 

Внимание: Всякакво друго обслужване трябва да бъде извършвано от оторизиран 

сервиз. 
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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 скоростта, 

докато не стигнете предложената скорост по рецепта.  

 
 
 
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. 


