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DUKA  

 

ПЕРСОНАЛЕН БЛЕНДЕР 

(МОДЕЛ: YD-2266) 

220-240V, 50/60 Hz, 300W 

 

Инструкции за употреба 
Превод от английски език 

 

 

Уважаеми клиенти, 

 

Поздравления за закупуването на нов персонален блендер! За да извлечете максимално 

удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции 

преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания. 

 

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда! 

 

Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, от лица с ограничени 

физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит, само под 

наблюдение или в съответствие с ръководството за безопасна употреба, при условие че 

осъзнават опасностите, свързани с използването на уреда. 

Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не бива да бъде почистван 

или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да следи действията им. 

Децата не съзнават опасностите, които могат да възникнат по време на употребата на 

електрически уреди. Пазете уреда и кабела му далеч от деца. 

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 Преди всяко използване на уреда, проверявайте състоянието му, т.е. дали няма 

някакви механични повреди и дали кабелът е здрав. Не използвайте уреда, ако е 

повреден. 

 Не използвайте уреда, ако забележите някакви признаци на повреда на кабела 

или ако сте изпуснали уреда на земята. 

 Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, от оторизиран 

сервизен център или друго квалифицирано лице, за да се избегнат рисковете. 

 Кабелът не бива да се допира до остри ръбове или нагорещени повърхности. 

Повредените кабели водят до риск от токов удар. 

 Щепселът трябва да пасва на контакта. 

 Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. 

 Изключете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, както и след 

употреба, преди поставяне на частите, преди разглобяване и преди почистване и 

съхраняване, за да избегнете неправилна употреба. 

 Когато изключвате щепсела от контакта, не дърпайте кабела. Не използвайте 

кабела, за да преместите уреда. 

 Уредът е предназначен за използване в закрити помещения. Не може да бъде 

използван или съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните 

условия.  

 Не излагайте на въздействието на дъжд. Пазете го от влага! 
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 Работното място трябва да е чисто и добре осветено. 

 Мястото, където ще бъде използван, трябва да бъде чисто и сухо. 

 Не поставяйте уреда върху нагорещена повърхност. 

 Уверете се, че кабелът не виси от масата/ плота. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте уреда с мокри ръце. 

 Ако моторизираната част на уреда се намокри, я изсушете добре преди да 

включите щепсела в контакта. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете уреда незабавно, ако установите, че е мокър 

или влажен. 

 Не докосвайте мокри повърхности, които са в пряк допир с включения в 

контакта уред. Изключете от контакта незабавно. 

 Поради наличието на риск от токов удар, не докосвайте заземени повърхности, 

като тръби, нагреватели, радиатори и охладители. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако не използвате уреда в съответствие с 

инструкциите, това може да доведе до телесни наранявания. Внимавайте при 

работа с него. Ножчетата са много остри. 

 Ако някоя част от уреда блокира, изключете уреда от захранването преди да 

отстраните проблема. 

 Не сваляйте части от корпуса на мотора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от нараняване, никога не 

поставяйте ножчетата, ако контейнерът не е поставен правилно. 

 Използвайте само аксесоари, които са доставени от производителя заедно с 

продукта. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продадени 

от производителя на уреда, може да доведе до инциденти или повреда на уреда. 

 Преди смяната на компоненти, спрете уреда и го изключете от контакта. 

 Не използвайте уреда, ако копчето за включване и изключване не работи. 

 Дръжте уреда надалеч от нагряване, пряка слънчева светлина, влага и остри 

ръбове. Не потапяйте корпуса на мотора в течности! 

 Никога не оставяйте уреда да работи без надзор. 

 Бъдете особено внимателни по време на употреба, когато около уреда има деца 

или хора с увреждания. 

 Не позволявайте на деца да използват уреда, ако не ги наглежда възрастен. 

 Преди да свалите чашата от моторизирания компонент, се уверете, че уредът е 

изключен от контакта. 

 Бъдете особено внимателни по време на употреба, сглобяване и разглобяване на 

уреда – ножчетата са много остри. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на работа не докосвайте ножчетата на уреда с 

ръце. 

 По време на работа пазете настрана от движещите части на уреда дрехите и 

косата си. 

 ВНИМАНИЕ! Уредът не може да бъде използван докато готвите храната! 

 Не включвайте уреда с празен контейнер. 

 Уредът не може да бъде използван за смесване / раздробяване на твърди или 

насипни продукти. Това може да изтъпи ножчетата. 

 Уредът не може да бъде използван за смесване / натрошаване на твърди или 

насипни продукти. Това може да изтъпи ножчетата. 

 Уредът не е предназначен за употреба с външни таймери или отделни 

дистанционни управления. 
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 Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с 

оригинални резервни части. 

 ВНИМАНИЕ! Ножчетата са много остри. Измивайте аксесоарите внимателно!  

 Преди почистване или поддръжка на уреда, го изключете от контакта. Оставете 

го да се охлади. 

 За почистване на корпуса на мотора, използвайте мека влажна (но не мокра) 

кърпа и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, бензин или 

други препарати или приспособления, които могат да повредят уреда или 

корпуса му. Не потапяйте уреда, кабела и щепсела във вода или други течности. 

 Съхранявайте и пренасяйте уреда в опаковка, за да го предпазите от прах, влага 

и механична повреда. Пазете от деца. 

 Дори при правилна употреба на уреда и стриктно следване на указанията за 

безопасност, могат да възникнат някои непредвидими рискове. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно напрежение или риск от телесно нараняване. 

ВНИМАНИЕ! Ръководството за употреба е важно, тъй като съдържа правилата за 

поддръжка на продукта. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Използвайте го само по 

предназначение. Уредът е предвиден единствено за употреба в частен дом. Уредът не е 

предназначен за употреба в търговски обекти.   

 

УСТРОЙСТВО 

 

1. Капак за отпиване 

2. Преносима пластмасова чаша – 2 броя (капацитет на контейнера 400 мл) 

3. Основа на контейнера с ножчета 

4. Бутон за включване / изключване 

5. Моторна част 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Напрежение: 220-240V 
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Честота: 50/60 Hz 

Изходна мощност: 300W 

Клас на защита: II 

 

 

 

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 

Всички контейнери и ножчета, които се свалят, както и капака за отпиване, трябва да се 

измият добре преди първата употреба (Вж. „Почистване и поддръжка”). ВНИМАНИЕ! 

Не потапяйте моторната част, кабела и щепсела във вода или друга течност! 

 

УПОТРЕБА 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уверете се, че източникът на захранване, към който ще свържете уреда, отговаря на 

параметрите, посочени на табелката с техническите характеристики. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Преди да поставите контейнера върху моторната част се уверете, че уредът е изключен 

от контакта. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Никога не включвайте уреда с празен контейнер. 

 

1. Поставете моторната част на равна, суха и стабилна повърхност. 

2. Напълнете контейнера с любимите си продукти. Никога не пълнете контейнера с 

количество продукти, което надвишава максимума от 400 мл.  

 За да постигнете максимално ефективна работа на уреда, поставете 

продуктите в контейнера в следния ред: течности, свежи продукти, 

кисело мляко и сладолед. 

 Зеленчуците / плодовете (моркови, ябълки, круши, банани, праскови и 

т.н.) трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевината, 

костилките и дребни замърсявания (пясък, камъчета). Нарежете ги на 

парчета с размери около 1,5 см х 1,5 см х 1,5 см. 

 Не слагайте гореща храна в контейнера. Оставете я да се охлади 

преди това. 

 За постигане на най-добри резултати при разбиване на твърди съставки 

на пюре, добавяйте едно по едно малки парчета в контейнера, вместо да 

сложите голямо количество едновременно. 

 Винаги придържайте с ръка горната част на блендера, когато уредът 

работи. 

 При смесване на твърди или много гъсти съставки ви препоръчваме да 

използвате блендера в импулсен режим, за да не се заседнат ножчетата. 

3. При сглобяване на основата с режещите ножчета трябва да я завъртите в посока 

на часовниковата стрелка. Уверете се, че сте я поставили правилно и стабилно. 

4. Поставете контейнера, заедно с основата, върху моторното звено и завъртете по 

посока на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление. 

5. Включете уреда в контакта и натиснете бутона за включване / изключване на 

моторното звено. Моторът работи, когато бутонът е натиснат. При 

освобождаван на бутона, моторът прекъсва работа. 
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6. Препоръчва се използването на уреда да не продължава повече от 1 минута без 

прекъсване. Спрете и изчакайте да мине 1 минута преди да го включите отново. 

7. След като приключите работата с блендера го изключете от контакта. 

8. Свалете контейнера от моторното звено като задържите основата с една ръка и 

завъртите в посока обратно на часовниковата стрелка.  

9. Свалете и основата с режещите ножчета, като я завъртите обратно на 

часовниковата стрелка. 

10. Може да изпиете сместа направо от контейнера. За тази цел трябва да поставите 

капака за отпиване и ако желаете, може да го вземете със себе си за из път. 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 

Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. Оставете го да се 

охлади.  

За почистване на моторното звено използвайте мека и влажна (но не мокра) кърпа и 

нежен почистващ препарат.  

Не използвайте разтворители, бензин или други продукти или средства, които могат да 

повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела 

във вода или друга течност! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Използвайте подходящ измиващ препарат за почистване на всички части, които имат 

допир с храната. 

 

Почистване на контейнера 

Основно почистване 

1. Свалете частта с ножчетата от контейнера, като я развиете. 

2. Измийте капака за отпиване, контейнера и ножчетата с вода и нежен измиващ 

препарат. 

3. Подсушете добре и сглобете отново. 

 

Бързо почистване 

1. Напълнете контейнера наполовина с чиста вода и малко количество измиващ 

препарат. 

2. Поставете контейнера върху моторното звено и натиснете бутона за включване / 

изключване няколко пъти. 

3. Свалете контейнера от моторното звено и изплакнете под течаща вода. 

4. Подсушете добре.  

 

ВНИМАНИЕ! Аксесоарите могат да се почистват в миялна машина. 

 

ПОВРЕДИ 

 

Ако уредът не се включва, проверете: 

1. дали всичко е наред със захранването; 

2. дали частта с ножчетата е монтирана правилно; 

3. дали контейнерът е монтиран правилно върху моторното звено. 
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Ако тези съвети не помагат, изключете уреда от захранването и се свържете с 

оторизирания сервизен център за евентуален ремонт. Не го ремонтирайте 

самостоятелно. 

 

 

ПРЕВОЗ И СЪХРАНЕНИЕ 

 

Превозвайте и съхранявайте уреда в опаковка, която ще го предпази от влага, прах и 

механични повреди. Пазете уреда далеч от деца! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от 

конкретния модел. 

Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без 

предизвестие. 

Производителят си запазва правото да допуска грешки в отпечатването. 

  

 
Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови 

отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на компанията, оторизирана да се 

разпорежда с отпадъци от електронни / електрически уреди. Лицето, което се занимава 

пряко с изхвърлянето на такива отпадъци, магазините и другите местни обекти 

образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните процедури по 

изхвърляне на отпадъци от електронни / електрически уреди са предвидени за 

избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, произтичащи от 

опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на изделията. 

Веществата с неблагоприятно влияние върху околната среда са сведени до минимум 

при производството, за да се гарантира, че уредът ще е възможно най-безопасен след 

изхвърляне. 

 

  

 


