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Инструкции за употрeба 
 

Прочетете инструкциите за употреба и ги запазете за бъдеща 
справка.  

 
 
Преди да използвате уреда за първи път, прочетете и внимателно 
следвайте инструкциите:  
 

1.  Прочетете инструкцията. 

2.  Уверете се, че източникът на ел. енергия съответства на 

спецификациите на уреда. 

3.  Преди всяка употреба, огледайте уреда и прилежащия кабел за 

видими повреди. При наличието на такива, уредът не трябва да 

се използва. 

4.  Уредът трябва да се изключва от контакта, когато не се 

ползва, когато не е под наблюдение, когато се ремонтира 

или почиства. 

5.   Уверете се, че кабелът не виси от масата/ плота и не е над 
гореща повърхност. 

6.   Не потапяйте корпуса в течности 

7.   Уредът може да се ползва от деца само под наблюдение 

на възрастен. 

8.   Ножовете са много остри, моля да се има предвид при 
употреба, почистване и разглобяване/ сглобяване. 

9.   Не поставяйте прибори или ръцете си в контейнера, в който 

пасирате. Това може да нарани Вас и да увреди уреда. 

Можете да използвате шпатула, след като сте спрели уреда 

и сте го извадили от контейнера.  

10. Уредът не може да се използва за миксиране/ разбиване на 

много твърди продукти. Това може да затъпи ножовете. 

11. Използвайте само аксесоари, доставени от производителя. 

12. Използвайте уреда само по предназначение. 

13. Уредът не трябва да се почиства от деца. 

14. Преди да разглобите пасатора, изчакайте докато ножът спре да 
се върти.  

15. Винаги отстранявайте уреда от контейнера, преди да изсипете 
съдържанието.  

16. Изключвайте след всяка употреба. Изчакайте до пълното 

спиране на мотора, преди да разглобите уреда.  

17. При почистване, не хващайте остриетата на ножа.  



18. Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако корпусът на уреда 

се намокри, изсушете го цялостно преди употреба. 

19. Не се разрешава използването на уреда, докато храната се 
готви. Не поставяйте уреда в горещи субстанции. 

20. Пазете косата и дрехите далеч от уреда, когато го използвате. 

21. Ако някой от компонентите на уреда е блокиран, изключете 

от контакта. 

22. Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване, 

смяна на аксесоари, или ако уредът не работи добре. 

23. Не поставяйте върху горещи повърхности. 

24. Не отстранявайте части от корпуса. 

25. ВНИМАНИЕ! Не мийте в съдомиялна машина. 

26. При повреда на кабела, той трябва да бъде сменен от 

оторизирано лице.  

27. Запазете тези инструкции.



 

Пасаторът е подходящ за нарязване на дребно на плодове и 
зеленчуци. 

 
 

1. Корпус 
 

Бутон за ниска скорост 

Бутон за висока скорост (турбо бутон) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Накрайник 
 

Завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да заключите, 

или по часовниковата стрелка, за да отключите.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Контейнер с мерителна скала с капацитет 700 мл 
 
 
 

 

 
Забележка: Контейнерът може да се 

използва само за пасирането на храна, 

почиствайте веднага след употреба. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Употреба 
 

Преди първа употреба, почистете според инструкциите 

за „Бързо почистване“. Максималното време на работа 

на уреда на празен ход е 15 секунди.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако не се използва по предназначение, уредът 
може да предизвика наранявания. Ножовете са много остри. 
 

1.    Максималната продължителност на работа на уреда не трябва 

да надвишава 1 минута.  

2.    Поставете металния накрайник към корпуса и завъртете 

обратно на часовниковата стрелка. За разглобяване – 

завъртете по посока на часовниковата стрелка. 

3.    Включете в контакта. 

4.    Подгответе съставките за пасиране/ нарязване на дребно. 

Настройте скоростта и включете уреда. 

5.    След като получите желаната консистенция, изключете 

уреда. Не изваждайте от сместа, докато ножовете не спрат 

напълно. Изключете от контакта. 

6.    Когато работите с твърди храни (като морков), нарежете на 

малки парчета и ги сложете в контейнера. Количеството не 

трябва да надвишава 280g. Добавете 420 мл вода.  

 

Съвети 
 

1.    Храната трябва да е нарязана на парчета (около 2-3 см) за 

по-добри резултати.  

2.    Не пълнете контейнера над индикатора Max.  
3.    Когато пасирате различни по консистенция съставки, първо 

трябва да обработите течните, а след това да добавите 

сухите. 

4.   Винаги отстранявайте твърдите частици – костилки и др., за 

да не повредят ножа.  

5.    Не се разрешава използването на уреда, докато храната се 
готви. Не поставяйте уреда в горещи субстанции.. 

 

 

 

 

 



Почистване 
 

1.    Преди сглобяване/ разглобяване, моля да се уверите, че 
уредът е изключен от контакта.  

2.    За почистване на корпуса, използвайте мека и леко 

навлажнена кърпа с мек почистващ препарат. Не 

използвайте агресивни почистващи средства. Не потапяйте 

във вода. 

3.    За почистване на накрайника, разглобете от корпуса. 

Измийте с мека кърпа и подходящ препарат под течаща 

вода, изплакнете обилно. След почистване, поставете 

накрайника изправен, за да се оттече водата. 

4.    Контейнерът трябва да се измива на ръка с топла вода и 
подходящ препарат.  
5.    Оставете да изсъхне напълно преди да приберете. 

 

 

Бързо почистване 
 

По време на употреба, когато пасирате различни видове храни, 

можете да поставите накрайника в чаша с вода и да включите за 

няколко секунди.  

 

Съхранение и транспорт 

 
Съхранявайте и транспортирайте в опаковка, която предпазва от 
прах, влага и механична повреда. Съхранявайте далеч от деца. 
 
 

Грижа към 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.  

 

 


