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Инструкции за употреба 

 

Преди да използвате устройството, е необходимо да прочетете всички указания и 

предупреждения относно безопасната му употреба. 

Неспазването на предупрежденията за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/ или 

сериозни наранявания. 

Съхранявайте настоящата инструкцията за употреба в бъдеще. 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Този продукт може да бъде използван само от възрастни или деца на 8 или повече години, ако са 

запознати с инструкцията и са наблюдавани от възрастен. Уредът не е играчка. Децата не са 

наясно с опасностите, които произтичат от употребата на електрически уреди. 

Трябва да се обърне специално внимание при работа с режещите остриета, изпразване на 

контейнера и почистване. 

Винаги изключвайте уреда от захранването, ако остане без надзор и преди демонтаж, сглобяване 

или почистване. 

ВНИМАНИЕ: Преди да извадите уреда от основата, уверете се, че е изключен от контакта. 

 

1. Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.  

2. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.  

3. Винаги изваждайте щепсела от контакта преди употреба, при смяна на аксесоарите, почистване 

или в случай на неправилна работа на уреда.  

4. Никога не дърпайте кабела, когато изключвате от контакта.  

5. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.  

6. Ако неразглобяемият захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производител, служител в сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.  

7. Щепселът на уреда трябва да е съвместим с контактите.  

8. Не променяйте щепсела по никакъв начин.  

9. Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с остри ръбове и не се намира в близост 

до горещи повърхности. Повреденият кабел може да доведе до токов удар.  

10. Никога не поставяйте уреда върху горещи повърхности.  

11. Бъдете внимателни. Ножовете са много остри. Ако ножът блокира, извадете щепсела от 

контакта преди деблокиране.  



12. В случай на контакт на корпуса с вода, изсушете добре уреда, преди да го използвате отново.  

13. Не докосвайте мокри повърхности, които са в контакт с уред, включен в контакта - незабавно 

изключете уреда.  

14. Не използвайте уреда на открито. Предпазвайте от влага. Не използвайте уреда с мокри ръце.  

15. Дъното на каната трябва да е сухо, преди да го поставите върху основата. 

16. Премахването на части от уреда е забранено. 

17. Не транспортирайте и не движете устройството по време на работа. 

18. Използвайте само оригиналните аксесоари, доставени с устройството. 

19. Осигурете добро осветление и ред на работното място. 

20. Обърнете специално внимание при почистването на аксесоарите. 

21. Комплектът включва остри ножове, с които трябва да се работи особено внимателно. 

22. Не докосвайте ножовете по време на работа. 

23. Внимавайте за части от дрехи или дълга коса, които могат да бъдат захванати от движещите се 

елементи на уреда. 

24. Повърхността, върху която се използва уреда, трябва да е чиста и суха. 

25. Могат да се използват само аксесоари, предоставени от производителя. Използването на 

други аксесоарите може да повреди уреда и да причини аварии. 

26. Уредът не може да се използва с гореща храна. 

27. За почистване използвайте мека влажна (не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат. Не 

използвайте разтворители, бензин или други вещества, които могат да повредят уреда. 

28. Съхранявайте уреда на сухо място, което е защитено от влага и прах. 

29. Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, което ще го предпази от механични 

повреди. 

30. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифицирано лице, използващо оригинални 

резервни части. 

31. ВНИМАНИЕ! Този уред не е съвместим за използване с външни таймери за захранване или 

отделни системи за дистанционно управление. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Този уред е предназначен за домакинството и подобни приложения, като например: 

- кухни в магазини, офиси и други работни места 

- домакинства 



- от гости в хотели, мотели и подобни места за настаняване 

 

МОНТАЖ 

 

1. Мерителна чашка  

2. Капак 

3. Стъклена кана 

4. Уплътнение 

5. Нож 

6. Основа за ножа 

8. Основа на двигателя 

9. Пулс бутон 

10. Включване/ изключване - въртящ се превключвател 

11. Основа на мелачката 



12. Капак за мелачката 

13. Мелачка 

 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 

1. Отстранете опаковката, като запазите всички опаковъчни материали. 

2. Отстранете всички части на опаковката и фолиа и съхранете за по-късна употреба. Проверете 

дали са налични всички части на уреда. 

3. Преди да използвате уреда за първи път, почистете каната и  принадлежностите, както е 

описано в Раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА, за да отстраните прах и производствени остатъци. 

УПОТРЕБА 

Преди употреба проверете дали параметрите на захранването съответстват на параметрите на 

уреда. 

Сглобяване на каната 

1. Поставете уплътнението (4) върху вътрешния ръб на ножа (5). 

2. Поставете ножа с уплътнението в основата за ножа (6). 

3. Поставете ножа с основата в стъклената кана и завийте (3). 

4. Поставете каната върху основата на двигателя (8). 

5. Поставете мерителната чашка (1) върху капака (2). 

6. Поставете капака върху каната и натиснете надолу. 

РАБОТА 

1. Поставете продуктите в каната. 

2. Поставете капака върху каната. Поставете мерителната чашка върху капака и я завъртете по 

посока на часовниковата стрелка, за да я заключите. 

3. Поставете каната върху основата на пасатора. 

4. Включете устройството с помощта на превключвателя (10), като регулирате скоростта. 

1-2 (Ниска скорост) за течни продукти. 

3-5 (Висока скорост) за продукти с по-гъста консистенция. 

0 - изключено. 

PULSE - за раздробяване на лед и за кратки пулсиращи движения на острието. 



Превключвателят не трябва да се включва продължително в режим PULSE. След натискане на 

бутона PULSE и пускането му, уредът ще се изключи. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ 

Плодове, зеленчуци 1-2 30 сек. 

Бебешка храна 1-2 40 сек. 

Дресинги, марината 1-2 30 сек. 

Шейкове и смутита 3-5 40 сек. 

Супи 3-5 30 сек. 

Кубчета лед P (PULSE) - 
 

СГЛОБЯВАНЕ НА МЕЛАЧКАТА 

1. Поставете мелачката (13) в сглобената стъклена кана (3) правилно. 

2. Поставете капака (2) върху каната (3). 

3. Напълнете хранителния продукт през малкия отвор на капака (2) и заключете мерителната 

чашка (1), към капака (2). 

4. Поставете стъклената кана на основата на двигателя (8) и включете. 

 

МЕЛАЧКА 

1. Поставете сухата храна като кафе на зърна, бадеми, фъстъци, ядки и други в основата на 

мелачката (11). 

2. Поставете капака на мелачката (12) върху основата и затворете здраво. 



3. Включете основата на двигателя (10) на функция за мелачка. 

ВНИМАНИЕ 

Времето за смилане не трябва да надвишава 1 минута. За да предотвратите прегряване на 

устройството, което води до повреда, трябва да се работи последователно в продължение на 

една минута, последвано от 3-минутна пауза. 

След употреба винаги поставяйте превключвателя за включване/ изключване в положение 0 и 

изключвайте уреда от контакта. 

ВНИМАНИЕ 

В никакъв случай не трябва да изваждате каната от основата, докато уредът работи. Това може 

да повреди уреда и да причини нараняване. 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

За да постигнете най-добри резултати при смесване на твърди съставки, поставете малки порции в 

каната. Обработете една доза и постепенно добавете следващите през отвора в капака. 

Твърдите съставки трябва да се нарязват на парчета с размер 2-3 см. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Изключете устройството от контакта преди почистване. Извадете каната от основата и отстранете 

капака. 

Извадете каната, като следвате стъпките, описани в раздела Сглобяване, точки от 1 до 6. 

Извадете ножа от каната и го почистете с топла вода и почистващо средство. Избършете и 

поставете на безопасно място, далеч от деца. 

Използвайте вода с почистващо средство, за да почистите вътрешността на каната. Избършете. 

Избършете основата на устройството с влажна (не мокра) кърпа и мек почистващ препарат. Не 

потапяйте основата във вода или друга течност. 

Забранено е използването на киселини, разтворители, бензин и други почистващи препарати, 

включително абразивни почистващи препарати, които могат да повредят уреда. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не потапяйте основата във вода или друга течност. 

НЕИЗПРАВНОСТИ 

В случай, че уредът не работи, проверете дали е включен в изправен контакт. 

Не се опитвайте да разглобявате уредът за ремонт. В случай на неизправност, уредът трябва да 

бъде изключен от контакта и изпратен до сервизен център. 

 

 



СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. Уредът трябва да се съхранява измит и 

изсушен, защитен от механични повреди, прах и влага. Уредът трябва да се транспортира в 

оригиналната опаковка, предпазваща срещу механични повреди и замърсявания. 

Производителят си запазва правото на технически промени! 

Опаковката трябва да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби за отпадъците. 

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. 

Потребителят е длъжен да предаде уреда на оторизирана за целта 

компания.  

Тази процедура цели да се предотвратят вреди за хората или околната 

среда при изхвърляне на уреда в резултат от опасни компоненти. 

Съдържанието на вредни вещества в уреда е минимизирано, за да се 

избегнат вредни въздействия. 

 

                          

 


