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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Превод от английски език 

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неспазването 

на предупрежденията и инструкциите за безопасност, изброени по-долу, може да доведе до 

токов удар, пожар и/ или сериозно нараняване. 

Запазете всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Уредът има много приложения при приготвянето на ястия у дома. Използва се за приготвяне на 

сладкиши, тесто, мусове, бита сметана и др. Моля, следвайте тези инструкции, за да осигурите 

безопасно инсталиране и използване на уреда. Уредът е предназначен за домашна употреба 

на закрито и не трябва да се използва за професионални/ търговски цели. 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от пожар, токов удар и други наранявания, следвайте тези 

указания: 

1. Прочетете всички инструкции преди употреба. 

2. Преди да свържете уреда към захранването, проверете дали напрежението, посочено на 

уреда, съответства на напрежението във Вашия дом. Ако това не е така, не използвайте уреда. 

3. Уредът не е играчка. 

4. Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени 

способности или от лица, които нямат необходимия опит и познания, при условие че са 

наблюдавани или използват уреда безопасно, в съответствие с ръководството на потребителя и 

разбирайки свързаните с това опасности. 

5. Винаги изключвайте уреда от източника на захранване, когато не го ползвате, както и преди 

да започнете да го почиствате, сглобявате или разглобявате. 

6. Не работете с уреда, ако кабелът или уредът са повредени. 

7. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата, плота или гореща повърхност. 

8. Не потапяйте кабела или корпуса на миксера във вода, тъй като това може да доведе до 

токов удар. 

9. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизирано лице, за да 

се избегне опасност. 

10. Необходим е строг надзор, когато Вашият уред се използва в близост до деца. 

11. Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газ или върху загрята повърхност. 

12. Никога не изваждайте бъркалките, когато уредът работи. 

13. Не оставяйте миксера без надзор, докато работи. 

14. Извадете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, преди да поставите или свалите 

части и преди почистване. 



15. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може 

да причини пожар, токов удар или нараняване. 

16. Извадете бъркалките от миксера преди измиване. 

17. Винаги проверявайте дали уредът е изключен, преди да включите кабела в контакта. За да 

изключите, завъртете копчето в положение OFF, след което извадете щепсела от контакта. 

18. Избягвайте контакт с движещите се части на уреда по време на работа. 

19. Дръжте ръцете, дрехите, косата, както и шпатулите и други прибори далеч от бъркалките по 

време на работа, за да намалите риска от нараняване на хора и/или повреда на миксера. 

20. Опасност от изгаряния! Не използвайте уреда за разбъркване на врящи течности или 

горещи мазнини. 

Температурата на сместа не трябва да надвишава 35°C. 

21. Този уред е предназначен за домакинска употреба и за подобни употреби, като: 

- оборудване за трапезария в магазин, в офис или в друга работна среда, 

- във ферма, 

- в хотелски стаи, мотели или подобни среди, 

- в пансиони. 

22. За да предотвратите токов удар, не потапяйте щепсела, захранващия кабел или уреда във 

вода или други течности. 

23. Когато работите с уреда, не поставяйте ръцете си или предмети (прибори, инструменти и 

др.) в съставките, които се разбъркват. 

24. Дръжте пръстите, косата, дрехите и инструментите далеч от движещите се части (въртящи 

се елементи) на уреда. 

25. Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа. 

26. Не работете с уреда, когато е повреден. 

27. Не използвайте уреда, след като е бил изпуснат или показва явни признаци на повреда. 

28. Не се опитвайте да отваряте корпуса или да демонтирате части на уреда. 

29. Запазете ръководството за употреба и опаковката, ако е възможно. 

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производителят не носи отговорност за лични или материални щети, причинени от използване 

на уреда не по предназначение, без да прочетете инструкциите, ако сте счупили части на уреда 

или не спазвате правилата за безопасност. 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Напрежение: 220-240 V 

Честота: 50 Hz 

Номинална мощност: 400 W 

 

СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА 

 

 

 

 

 

 

 

Бутон за освобождаване 

на бъркалките 

Регулиране на скоростта 
Турбо бутон 

Бъркалки за месене 

Бъркалки за разбиване 



 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА  

Отстранете всички опаковки, разглобете всички разглобяеми части. Почистете бъркалките. 

Преди да сглобите миксера, уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта и 

селекторът на скоростта е на позиция „0“. 

1. Уверете се, че уредът е изключен от контакта. Поставете подходящи бъркалки за разбиване 

или месене. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъркалките за разбиване могат да се поставят във всяко гнездо, тъй като са 

идентични. Бъркалките за месене на тесто са различни - тази с шайбата може да се постави 

само в по-голямото гнездо, а другата – в по-малкото. 

2. Уверете се, че скоростта е настроена на ниво “0”, след това включете към източника на 

захранване. 

3. Настройте селектора на скоростта на желаната от вас скорост. Има 5 настройки за скорост, от 

които можете да изберете. Когато месите тесто с мая, препоръчваме първоначално да 

изберете по-ниска скорост и след това по-висока скорост, за да постигнете най-добри 

резултати. Миксерът ще работи на най-висока скорост при натискане на турбо бутона. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте нож, метални лъжици, вилица и т.н. в купата, докато 

работите. 

4. Максималното време за непрекъсната работа е 5 минути. Трябва да се поддържа минимум 

20 секунди почивка между два цикъла на работа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на работа можете да въртите купата с ръка, за да постигнете най-добри 

резултати. 

5. Когато приключите работа, завъртете селектора на скоростта на настройка „0“ и извадете 

кабела от контакта. 

6. Ако е необходимо, изстържете останалата по бъркалките смес с гумена или дървена 

шпатула. 

7. Хванете бъркалките с една ръка и натиснете бутона за освобождаване надолу с другата ръка, 

за да извадите бъркалките. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1). Отстранявайте бъркалките, само когато селекторът на скоростта е настроен на „0“. 

2). По време на работа можете да поставите миксера вертикално, но се уверете, че селекторът 

на скоростта е на настройка „0“. 

 

 

 

 



 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1. Изключете уреда от контакта, преди да го почистите. 

2. Избършете повърхността с влажна кърпа и полирайте с мека суха кърпа. 

3. Избършете всички хранителни частици, попаднали по захранващия кабел. 

4. Измийте бъркалките в топла сапунена вода и ги избършете със суха кърпа. Бъркалките могат 

да се мият в съдомиялна машина. 

ВНИМАНИЕ: Миксерът не може да се потапя във вода или друга течност. 

Предупреждение: Всякакви ремонти трябва да се извършват от оторизиран сервизен 

представител. 

СЪВЕТИ 

1. Охладените съставки, т.е. маслото и яйцата, трябва да са на стайна температура, преди да 

започне смесването. 

2. За да елиминирате възможността да има черупки или развалени яйца във Вашата рецепта, 

първо разбийте яйцата в отделен съд, след което добавете към сместа. 

3. Не разбивайте прекалено дълго, следвайте препоръките в рецептата. Винаги първоначално 

използвайте ниска скорост. 

4. Температурата на околната среда, температурата на съставките и вариациите в тяхната 

текстура играят роля за необходимото време за смесване и постигнатите резултати. 

5. Винаги започвайте да смесвате на бавна скорост. Постепенно увеличавайте до 

препоръчителната скорост, както е посочено в рецептата. 

ДЕКЛАРАЦИЯ CE 

Устройството е проектирано, произведено и пуснато на пазара в съответствие с директивите за 

“Нов подход”, поради което продуктът е маркиран CE и е издаден с декларация за 

съответствие, която е достъпна за регулаторите на пазара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ 

 

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в 

целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите 

устойчивото повторно използване на материалните ресурси. 

За да върнете Вашия използван уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или 

се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за 

безопасно за околната среда рециклиране. Такава маркировка показва, че оборудването не 

може да се поставя заедно с други битови отпадъци след изтичане на срока на експлоатация. 

Потребителят е длъжен да предаде уреда на организация, специализирана в събирането на 

използвано електрическо и електронно оборудване. Организацията, извършваща събирането, 

включително местни пунктове за събиране, магазини и комунални единици, създават 

подходяща система, която позволява изхвърлянето на това оборудване. Правилното боравене 

с използвано електрическо оборудване помага да се избегнат последствия, които са вредни за 

човешкото здраве и околната среда, които са резултат от наличието на опасни вещества, както 

и неправилното съхранение и обработка на такова оборудване. Уредът съдържа ограничено 

количество от някои вещества, които потенциално биха могли да окажат отрицателно 

въздействие върху околната среда по време на употребата на този продукт и след нея. 


