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Personal Blender

For Life

PL Instrukcja obsługi

GR Εγχειριδιο λειτουργιας

SI Navodila za uporabo

CZ Návod k obsluze

SK Návod na použitie

HU Kezelési útmutató

LV Lietošanas instrukcija

LT Valdymo vadovas

EE Kasutusjuhend

RO Manual de utilizare

HR Priručnik za uporabu
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BG Ръководство за употреба

BY Інструкцыя па эксплуатацыі

UA Інструкція з експлуатації

Personal_Blender_EAST.indb   1 2017-08-02   08:10:13

SA-FP1001WG



BG-1

Извеждане от експлоатация

А. Информация за изхвърляне и преработка от 
потребителите (частни домакинства)

1. В Европейския Съюз
Внимание: Ако желаете да изхвърлите този уред, моля не използ-
вайте обикновена кофа за боклук.
Използваното електрическо оборудване трябва да бъде поставено 
отделно съгласно законодателството, което изисква правилно тре-
тиране, оползотворяване и рециклиране на излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване.
Следвайки практиката на страните-членки, частните домакинства 
в ЕС могат да връщат своите излезли от употреба електрически и 
електронни уреди на определени места за безплатно събиране*.
В някои страни* местният търговски представител може да вземе 
Вашия стар уред безплатно при покупката на нов продукт.
*) За повече информация можете да се обърнете към местните 
власти.
Ако вашите електрически или електронни уреди имат батерии или 
акумулатори, моля изхвърлете ги отделно, съгласно местните из-
исквания.
Чрез правилното извеждане на този продукт от експлоатация, Вие 
подпомагате преработката на отпадъци, тяхното оползотворява-
не и рециклиране. По този начин се предотвратяват възможните 
негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 
които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.
2. В страни извън ЕС
Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с мест-
ните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.
За Швейцария: Излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване може да бъде върнато на търговеца и без да се купува 
нов продукт. Допълнителните съоръжения за събиране са избро-
ени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Б. Информация за изхвърляне и преработка от про-
мишлени потребители.

1. В Европейския Съюз
Ако продуктът е бил използван за стопански цели и искате да го 
изхвърлите:
Моля, свържете се с Вашия дилър на SHARP, който ще Ви инфор-
мира относно обратното приемане на продукта.Може да бъдете 
таксувани за разходите по обратното приемане и рециклирането. 
Малки артикули (или малко артикули) може да бъдат взети от 
местните съоръжения за събиране.
За Испания: Моля, свържете се с въведената система за събиране 
или към Вашия местен орган за обратно приемане на излезли от 
употреба уреди.
2. В страни извън ЕС
Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с мест-

ните власти и разберете правилния начин за изхвърляне. 

Внимание: 
Продуктът е 
маркиран с 

този символ. 
Това означава, 
че излезлите 
от употреба 

електрически и 
електронни уреди 

не трябва да се 
смесват с общите 
битови отпадъци. 

Съществува отделна 
система за събиране 

на тези продукти.
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Кана

Приставка с режещ инструмент

Тяло на блендера

Важни инструкции за безопасност

При използване на електрически уреди трябва винаги да бъдат следвани основни 
мерки за безопасност, включващи:
1. Преди да започнете да използвате продукта прочетете внимателно настоящия 

наръчник, след което го съхранете на сигурно място.
2. Използвайте единствено заземен контакт за захранване. Номиналното 

напрежение, посочено върху табелката трябва да съответства на входящото 
напрежение на мрежата.

3. За да предотвратите токов удар, не потапяйте захранващия кабел, щепсела или 
тялото на блендера с електромотора във вода или други течности.

4. Не позволявайте захранващият кабел да провисва от ръб на маса или 
кухненски плот, както и да се докосва до нагорещени повърхности.

Характеристики

1. Смесване и миксиране на плодове, зеленчуци, лед и др. Приготвяне на 
напитки.

2. Кана без съдържание на Бисфенол А (ВРА).
3. Кани с капачки със защита срещу разливане: 600 мл и 300 мл.
4. Система за безопасност при стартиране.

Съставни части

Общ преглед
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5. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
6. При използване от деца, или когато такива играят в близост до уреда, е 

необходим строг контрол.
7. Режещият инструмент е остър. Използвайте уреда внимателно.
8. За да намалите възможността от нараняване, никога не поставяйте режещия 

инструмент върху тялото на блендера, без бутилката да е добре прикрепена.
9. Не се опитвайте да пренебрегнете заключващата система, с която е свързано 

захранването на уреда.
10. Не използвайте уреди с повреден захранващ кабел или щепсел, както и такива, 

показващи неизправност, били са изпускани или повредени по някакъв начин. 
При такива случаи е необходимо да се свържете с информационното бюро на 
Sharp.

11. Винаги използвайте уреда върху плоска повърхност.
12. Не използвайте този уред на открито, както и за търговски цели. Той е 

предназначен единствено за домашна употреба.
13. Изключвайте блендера от електрическата мрежа, когато не го използвате, 

преди сваляне или поставяне на части, както и преди почистване.
14. Този уред не е предназначен да бъде използван от деца или лица с намалени 

физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, 
освен ако са под надзор или са инструктирани от лице, отговорно за тяхната 
безопасност.

15. Уредът трябва да бъде използван по безопасен начин, с ясна представа за 
опасностите, които могат да възникнат.

16. Децата не трябва да си играят с уреда.
17. Почистването и поддръжката не бива да се осъществяват от деца без 

родителски надзор.

Важни инструкции за безопасност
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Експлоатация

При почистване на блендера спазвайте указанията от раздел “Поддръжка”.

1. Напълнете каната с любимите си съставки, като внимавате тяхното количество 
да не превиши маркировката (съответно 300 мл или 600 мл).

2. Затегнете приставката с режещия 
инструмент към отворения край на каната.

3. Разположете блендера върху плоска 
повърхност и го включете в електрическата 
мрежа.

4. Обърнете бутилката наобратно, изравнете 
стрелката “ ” върху приставката с 
режещия инструмент със символа за 
заключване ” ” върху тялото на блендера, 
прикрепете каната с натискане и я 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, за да се заключи.

Експлоатация
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5. Натиснете превключвателя. Светлинният индикатор ще се активира, а 
блендерът ще стартира работа. При освобождаване на превключвателя, 
блендерът престава да работи.

6. След като съставките бъдат напълно миксирани, спрете блендера и завъртете 
каната по посока обратна на часовниковата стрелка, след което я извадете от 
тялото на блендера.

Натиснете 
бутона

7. Заменете приставката с капачката за пиене.

Препоръки:
1. Нарежете всички твърди плодове и зеленчуци 

на парчета не по-големи от 1,8 до 2,5 см.
2. Не поставяйте в уреда тесто, картофено пюре, 

месо и т.н.
3. Блендерът разполага със система за 

безопасност при стартиране. За да бъде 
стартиран, бутилката трябва да бъде поставена 
върху тялото съгласно инструкциите.

4. Не претоварвайте каната. Ако моторът заседне, 
незабавно спрете блендера, изключете го 
от електрическата мрежа и го оставете да се 
охлади за най-малко 10 минути.

Експлоатация
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ръбовете на режещия инструмент са много остри. Бъдете много 
внимателни при почистване.
Преди сглобяване, разглобяване и почистване, както и когато не се 
използва се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа. 
Никога не потапяйте електромотора, захранващия кабел и щепсела 
във вода или друга течност. 
Никога не използвайте груби, абразивни или каустични препарати за 
почистване на този уред.
Ръбовете на режещия инструмент са много остри. Бъдете много 
внимателни при изваждане или почистване.

Почистване

• За по-лесно почистване, препоръчваме измиване на каната и капачката 
непосредствено след като са били използвани.  

• Почиствайте тялото на блендера само с влажна кърпа. 
• Приставката с режещия инструмент може да бъде измита в топла сапунена 

вода. Изплакнете и изсушете добре. При упорити замърсявания от храни, 
заседнали около режещия инструмент използвайте четка за измиване. 
Приставката може да бъде измита и в съдомиялна машина.

• Измийте каните и капачките в топла сапунена вода. Изплакнете и изсушете 
добре. Каните и капачките могат да бъдат измити и в съдомиялна машина. 

Бързо почистване

1. Напълнете каната с вода до половина и добавете една или две капки препарат 
за почистване. След това поставете приставката с режещия инструмент. 
Поставете каната и приставката с режещия инструмент в тялото на блендера, 
както е описано по-горе. 

2. Натиснете и задръжте стартовия бутон за 10 - 20 секунди.
3. Извадете каната, развийте приставката с режещия инструмент и ги изплакнете 

под течаща вода.     

Съхранение

Съхранявайте блендера в опаковката или на чисто и сухо място. Разглобете го на 
части и се уверете, че децата нямат достъп.

Гаранция

Подробните правила и условия на гаранцията могат да бъдат намерени на 
www.sharphomeappliances.com

Поддръжка
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1 - SERVICE AND SUPPORT : Country by Country email address + phone number

Customer Support E-mailCountry Code Local Helpine Number
Switzerland helpdesk.AT@sharphomeappliances.com 0820555888

Germany helpdesk.DE@sharphomeappliances.com 08970809954
Austria helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 0800834644

Liechtenstein helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 0800834644
Sweden helpdesk.SE@sharphomeappliances.com 0080074277737
Denmark helpdesk.DK@sharphomeappliances.com 0080074277737
Norway helpdesk.NO@sharphomeappliances.com 0080074277737
Finland helpdesk.FI@sharphomeappliances.com 0080074277737
Iceland helpdesk.IS@sharphomeappliances.com 0080074277737

UK helpdesk.GB@sharphomeappliances.com 0333 5777230
UK helpdesk.GB@sharphomeappliances.com *0333 0143055

Ireland helpdesk.IE@sharphomeappliances.com *03330143055 / 03335777230
Netherlands helpdesk.NL@sharphomeappliances.com 0207237777

Belgium helpdesk.BE@sharphomeappliances.com 015480361
Luxembourg helpdesk.LU@sharphomeappliances.com 003215480361

France helpdesk.FR@sharphomeappliances.com 08 09 10 15 15
Estonia helpdesk.EE@sharphomeappliances.com 00372654 6543
Latvia helpdesk.LV@sharphomeappliances.com 003717173066

Slovenia helpdesk.SI@sharphomeappliances.com 0038617291303
Lithuania helpdesk.LT@sharphomeappliances.com 00370870044724
Croatia helpdesk.HR@sharphomeappliances.com 0038513735684
Greece helpdesk.GR@sharphomeappliances.com 00302104833477

Romania helpdesk.RO@sharphomeappliances.com 0040212300982
Bulgaria helpdesk.BG@sharphomeappliances.com 0035970011770
Poland helpdesk.PL@sharphomeappliances.com 0048222727444
Ukraine helpdesk.UA@sharphomeappliances.com 00380443924536

Czech Rep. helpdesk.CZ@sharphomeappliances.com 00420225376466
Hungary helpdesk.HU@sharphomeappliances.com 003619993934
Slovakia helpdesk.SK@sharphomeappliances.com 00421250112041

2 - CONTACT US ON OUR SOCIAL CHANNEL: 

Spain helpdesk.ES@sharphomeappliances.com 902050407 / 914872814
Portugal helpdesk.PT@sharphomeappliances.com 225025742

Ver 1.20617MA
*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only

Home Appliances
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Air Purifier

For Life

Air PurifierService 
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:
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