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 Описание 

 

1. Важни предпазни мерки  

  
Винаги спазвайте основните предпазни мерки при използване на електрически 

уреди, включително:  

  

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда.  

2. Не докосвайте нагорещени повърхности. Използвайте 

дръжките.  

3. За да предотвратите риска от токов удар, не потапяйте 

кабела, щепсела или уреда във вода или други течности.  

4. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сензорни и психически възможности, или 

лица без опит и достатъчно умения, ако не са под подходящ надзор или 

ако не са обучени как да използват уреда от лицето, което отговаря за 

тяхната безопасност.  

5. Изключете уреда от захранването, когато не го използвате и 

преди да го почистите. Оставете го да се охлади преди да поставяте или 

сваляте частите му.  

6. Не използвайте уреди с повреден кабел или щепсел, или след 

евентуална повреда. Занесете уреда в най-близкия оторизиран сервизен 

център за оглед, ремонт или поправка.  

7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от 

производителя на уреда, може да доведе до телесни наранявания.  

8. Не използвайте уреда на открито.  

9. Не позволявайте кабела да виси от ръба на масата или плота, или 

да се допира до нагорещени повърхности.  

10. Не поставяйте уреда върху или в близост до нагорещен газов или 

електрически котлон, или в загрята фурна.  

11. Винаги свързвайте кабела първо с уреда, а после включвайте 

щепсела в контакта. При изключване завъртете всички копчета в 

изключено положение, след това извадете щепсела от контакта.  
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EN 12. Не бива да поставяте големи парчета храна или метални 

прибори в уреда, тъй като това може да доведе до пожар или риск 

от токов удар.  

13. Пожар може да възникне и ако уредът е покрит или се 

допира до възпламеними материали като пердета, завеси, стени и 

други, когато е включен.  

14. Не почиствайте уреда с метални телчета. Част от телчето 

може да се отчупи и да попадне в близост до електрическите части, 

което пък да стане причина за токов удар.   

15. Трябва да внимавате изключително много при използване 

на контейнери, които не са изработени от метал или стъкло.   

16. Когато не използвате уреда, не съхранявайте в него 

материали, които се различават от препоръчаните от 

производителя аксесоари.  

17. Не поставяйте никой от следните материали във 

вътрешността на уреда: хартия, кашон, пластмаса и други подобни.  

  

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ  

  

ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДОМАШНА 

УПОТРЕБА!  

  

Преди да използвате уреда за първи път:  

  

- Всички части на блендера трябва да бъдат почистени 

добре преди първата им употреба. (Вж. Предупреждение: 

Почистване).  

- Извадете необходимата дължина от кабела в основата на 

блендера и свържете уреда в контакта.  
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2 Описание 

2.1 Описание на продукта 

 

1 Мерителна чаша  

2 Капак с отвор за изливане 

3 1.5 литра кана от TritanTM  

4 Монтиращ се подвижен нож 

5 Основа на мотора 

6 Бутон 

7 Копче за управление 

8 START/STOP бутон 

9 Дръжка 

10 Вградена обвивка за кабела 
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2.2 Описание на частите 

Measuring cup (1) 

 

Удобна мерителна чашка. Може да се 

използва за измерване на съставките и 

като устройство за отвиване на режещия 

механизъм от основата на кана. Вижте 

“3.2 Как да премахнете блока на 

острието”. 
 Капак с отвор за изливане 

 (2) 

 

Капакът има уплътнение, което 
плътно затваря блендера. Той има 
отвор за изливане в центъра, който 
улеснява добавянето на съставки по 
време на работа.  

1.5 литра TritanTM BPA-Free купа (3) 

 

Голяма купа  изработена от TritanTM, който е 

по-безопасен, по-лек и по-лесен за подръжка 

от стъкло. TritanTM е устойчив на удари, 

драскотини и топлина.Каната е с удобна за 

употреба и е с маркировка за  литр и чаши. 

 Има капацитет, който варира от минимум 

0,25 l (1 чаша) до максимум 1,5 литра (6 

чаши). 

   

  Монтиращ се подвижен нож(4) 

  
Подвижен нож от неръждаема 

стомана за раздробяване на 

ледени кубчета и приготвяне на 

вкусни шейкове, млечни 

шейкове, коктейли и др. 

Може да се отвинтва от основата 

на каната, когато ще се почиства. 
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 Описание 

Аксесоарите, предназначени да 
влязат в контакт с храни, са 
изработени от съответстващи 
материали 

Основа на мотора (5)  

 

За да избегнете повреда на 
блендера, уредът е оборудван със 
система за заключване, която 
изключва работа, когато кана се 
отстранява. Той също така притежава 
изключвател за безопасност на 
двигателя, който се изключва, ако 
двигателят е претоварен. 

 

Бутон (6)  START/STOP бутон (8)  

Натиснете 

този бутон, за да получите максимум мощност. Натиснете този бутон, за да 

стартирате / спрете скоростта на смесване на блендера. Перфектен за 

повечето операции. Може да се използва за максимум 2 секунди в даден 

момент. 

Control knob (7)  

 

Контролното копче ви позволява да изберете една от четирите скорости от 1 до 4. 

Копчето за управление разполага и с 2 предварително настроени програми: Смути и 
трошене на лед. 

Вижте “Предложения за настройка на скоростта” за допълнителна информация 
относно скоростта, която да използвате.
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3 Използване 

 Опасност от токов удар 

• Включете в заземен 3-изходен извод. 

• Не сваляйте заземяването. 

• Не използвайте адаптер. 

• Не използвайте удължителен кабел. 

• Неспазването на тези инструкции може да 

доведе до смърт, пожар или токов удар. 

3.1 Преди първата употреба 

1. Отстранете всички стикери и етикети от 
блендера и почистете основата на мотора 
с влажна кърпа. 

2. Свалете блендера. 

3. Свалете режещия механизъм (вижте 
“3.2 Как да премахнете режещия 
механизъм”). 

4. Измийте и подсушете старателно 
(вижте “4.3 Почистване на блендера и 
монтаж на острие”). 

 

 Опасност от внезапно пускане 

в експлоатация 

• Уверете се, че блендерът е изключен от 

контакта, преди да го монтирате или 

отстранявате. 

3.2 Как да премахнете монтажния диск 
Хванете дръжката (1) и повдигнете 
блендера. Свалете капака (2) от блендера и 
мерителната чашка(3) от 

капака.  
Обърнете купата с главата надолу и я поставете равна повърхност. Отвийте режещия 
механизъм (4). Поставете отворения край на тялото на купата, като завъртите 
измервателната чаша 

мерителна чашка (3) по посока на часовниковата стрелка. Ръчно извадете ножа/острието (4) 
от тялото на купата.  
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Измийте каната, мерителната чаша и режещия диск в топла сапунена вода или в съдомиялната машина 

(с изключение на  режещия механизъм) 

 

)

 

5. Изсушете старателно и заменете комплекта 
на острието в тялото на кана, следвайки 
операциите, посочени по-рано в обратен 
ред. Уверете се, че поставете комплекта на 
острието, докато се застопори. 

3.3 Използване на блендера 
1. Поставете каната за смесване 

върху основата на двигателя..  

 

2. Въведете съставките в 
каната, като внимавате да не 
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превишавате максималния капацитет 
(1,5 л - 6 чаши) 

3. Поставете капака с мерителната 
чаша 
Влючете блендера. Червена Лед 
светлина ще индикира дадената 
мощност. Изберете желаната мощност 
използвайки копчето за управление 
или натиснете Pulse бутон за ръчно 
управление. 

4.  За да прекратите работата натиснете 
СТОП. Скоростта може да бъде 
сменяна по всяко време 

 
 

5. Можете да добавите 
допълнителни съставки, докато 
смесвате, като извадите мерителната 
чаша и изсипете съставки през отвора 
в капака. 

6. Ако сте избрали скорост между 1 

и 4, след като приключите със 

смесването, натиснете бутона STOP, 

завъртете копчето на „0“ и 

изключете 

щепсела.

 

  
Анулиране / спиране на цикъла на 
смесване 

Цикълът на смесване може да 
бъде отменен или спрян по всяко 
време с натискане на бутона START 
/ ST
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3.4 Функции 

Система за заключване 

Блендерът има система за заключване, която 
автоматично изключва смесителя, когато 
каната бъде извадена от основата. Той също 
така включва изключване на двигателя за 
безопасност, което се изключва, ако 
двигателят е претоварен. 

Плавен старт 

Функцията Smooth Start стартира уреда с 
намалена начална скорост, независимо от 
скоростта, зададена с копчето за управление. 

Скоростта постепенно се увеличава, докато се 
достигне зададената скорост. 

Функцията Smooth Start ви позволява да 
обработвате съставки постепенно, за да 
подобрите резултатите от смесването. 

Гладкият старт работи само когато е избрана 
скорост между 0 и 4 и не работи с програмите 
PULSE, ICE CRUSH или SMOOTHIE. 

Функция PULSE 

Натискането на бутона PULSE управлява 
смесителя с максимална скорост. Блендерът 
се изключва веднага, когато бутонът бъде 
освободен. 

Трябва да използвате минимално количество 
от 100 g, като не смесите повече от 5 секунди 
последователно или 2 секунди, когато 
използвате сухи съставки..  

функцията PULSE не работи в 
комбинация с ICE 

. 

 

Натрошен лед и Smoothie 

Предварително зададените програми „Ice 
Crush“ и „Smoothie“ автоматично настройват 
скоростта, за да оптимизират резултатите за 
смесване за определено фабрично зададено 
време, след което се изключват автоматично. 
Използвайте програмата ICE CRUSH с кратки 
изблици на мощност, когато смесвате 
напитки, съдържащи кубчета лед или 
замразени плодове. 

Използвайте програмата SMOOTHIE за 
смесване на плодове, сладолед и кисело 
мляко в гъсти смутита, смесени напитки и 
млечни шейкове. 

Предварително зададено време Ледената 
смачка: приблизително 50 секунди Smoothie: 
приблизително 60 секунди 

Когато бъде избрана една от двете 
горепосочени предварително настроени 
програми и след като сте натиснали бутона 
START, смесителят автоматично ще започне 
да работи и светодиодът на централното 
копче светва, което показва, че цикълът е 
активиран. 

 

3.5 Предложения за настройка на скоростта 

Скоростите, посочени в таблицата, са 
приблизителни и могат да варират в 
зависимост от рецептата и от 
взаимодействието на използваните съставки. 

  

Съвети за използване на вашия пасатор 

• Нарязвайте на кубчета храната, която ще 
смесите, за да получите по-добри резултати. 

• Използвайте функцията PULSE за не повече 
от 2 секунди, когато смесите сухи смеси. 
Може да се наложи да спрете работата, за да 
избутате съставките надолу по страните на 
кана за блендер със шпатула. 

• Когато смесите течни и сухи съставки, 
смесете първо течностите и след това 
добавете сухите съставки. 
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• Винаги отстранявайте кости от плодове и 
кости от месо, тъй като те могат да повредят 
устройството на ножа. 

• Не оставяйте остатъците от храна 
пресъхнали на кана и остриета твърде дълго, 
тъй като те могат да бъдат много трудни за 
отстраняване. Ако не можете да го почистите 

веднага, налейте малко топла вода и 
оставете да се накисне. 

• Не обработвайте гореща храна. Оставете да 
се охлади до стайна температура, преди да 
смесите. 

 

 

скорост Удобна за 

 

PULSE 

•леденини кубчета 

•месо 

• Опция за самопочистване („4.4 Използване на 

опцията за самопочистване“). 

or 2 

• Мусове / шербети 

• дресинги за салати 

• Смесени замразени напитки 

or 4 

• Супи / Крем на супи 

•Бита сметана 

• млечни шейкове / шейкове 

• Пюре от песто / плодове или зеленчуци 

 

SMOOTHIES 

•  Smoothies  и млечни шейкове 

• Smoothies със замразени плодове 

 

ICE CRUSH 

•Ледени кубчета 

• Парчета замразени плодове / зеленчуци 
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4 Почистване и грижи 

4.1 Инструкции 

 Неправилна употреба 

Опасност от ток 

• Изключете щепсела преди да го 

почистите. 

• Не потапяйте основата на двигателя 

във вода или други течности. 

 

• Риск от повреждане на 
повърхности 

• • Не използвайте парни струи за 
почистване на уреда. 

• • Не използвайте почистващи 
препарати, съдържащи хлор, амоняк 
или белина за части с метални 
покрития (например анодизирани, 
никелирани или хромирани). 

• • Не използвайте абразивни или 
корозивни почистващи препарати 
(напр. Прахообразни продукти, 
препарати за отстраняване на петна и 
метални препарати). 

• • Не използвайте груби или 

абразивни материали или остри 

метални стъргалки. 

4.2 Почистване на основата на двигателя 

За да поддържате 

външнитеповърхности на двигателя 

в добро състояние, те трябва да се 

почистват редовно след употреба. 

Използвайте влажна и мека кърпа с 

мек препарат. 

4.3 Почистване на кана за смесител и 

лопатка - Почистете уреда, като 

следвате инструкциите в разде „3.2. 

4.4 Използване на опцията за 

самопочистване 

Сглобката на блендера и лопатката 

могат да се почистват с помощта на 

опцията за самопочистване: 

1. Напълнете кана с топла вода и мек 

препарат. 

2. Завъртете копчето за управление до 

настройката 1. 

3. Натиснете бутона START. 

4. Натиснете бутона PULSE за 2 секунди 

наведнъж. Повторете операцията около 

10 пъти. 

5. Извадете каната, изпразнете и я 

изплакнете. 

6. Изсушете старателно. 

4.5 Почистване на други части на 
блендера 

Капакът и мерителната чаша могат да се 
мият в топла сапунена вода или в 
съдомиялната машина. 

Уверете се, че са изсъхнали напълно, 
преди да ги поставите о

 
Cleaning and care 



 

 

 


