CMD-304
ЧОПЪР

БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате електрически устройства, спазвайте предпазните мерки за безопасност.
• Прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате уреда за първи път и ги пазете
за бъдеща употреба: всяка употреба, която не съответства на инструкциите ще освободи
от отговорност.
• Никога не оставяйте уреда в близост до деца, освен ако не са под наблюдение. Употребата
на уреда от малки деца или лица с увреждания трябва да бъде наблюдавана от време на
време.
• Уверете се, че мощността на вашия уред съответства на тази на вашата електрическа система .
• Вашият уред е предназначен само за домашна употреба на закрито.
• Изключете уреда веднага след като го използвате и когато го почистите.
• Изключете преди да поставите или извадите частите.
• Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е бил повреден. Ако това се случи, се
свържете с оторизиран сервизен център на Conti.
• Не отваряйте преди острието да е спряло.
• Всяка интервенция, совен почистването и поддръжката от страна на клиента трябва да се
извърши от упълномощено лице.
• Никога не поставяйте уреда, захр. кабел или щепсела във вода или друга течност.
• Никога не допускайте захр. кабел на виси надолу при досега на деца.
• Захранващият кабел не трябва никога да бъде близо до или в контакт с горещи части на
уреда, близо до източник на топлина или да опира до остър ръб.
• Ако захранващия кабел или щепсела се повреди, не използвайте уреда. За да избегнете
риск, трябва да бъдат заменени в оторизиран сервиз на Conti.
• За ваша безопасност, използвайте само аксесоарите и резервните части, които са съвместими.
• Дръжте острието с голямо внимание, той е изключително остър.
• Никога не изпозлвайте острието извън купата.
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РАБОТА
Разопаковайте устройството и проверете дали съдържанието на опаковката е пълно. Ако
забележите щети и повреда, нанесени по време на превоза, моля, свържете се незабавно с
вашия дилър.
Монтаж и Демонтаж на уреда
Преди монта/демонтаж, уверете се, че вашият уред е изключен.
Употреба
• Поставете купата на твърда и равна повърхност.
• Поставете острието върху шпиндела на купата, като държите от пластмасовата част.
• Поставете от горната част на купата.
• Поставете моторния модул над него.
• За да демонтирате първо изключете задвижващия двигател, после направете същото наобратно.
• Преди първа употреба, почистете купата с вода и миеща течност. Изплакнете и
подсушете внимателно и отново сглобете.
• Натиснете бутона за стартиране на уреда и после го освободете, за да спре.
*стъклена купа в стъклен модел може да се използва в микровълно печка.
Кълцане (с острието):
• Поставете съставките в купата. Никога не надхвърляйте маркировката в купата.
• За да постигнете фино и последователно смилане, натиснете тялото в импулси. По време на подготовката,
отделете храни на редовни интервали и ги разстилайте около купата с помощта на шпатула.
Финността на крайния продукт ще зависи от продължителността на работа на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чопърът трябва да работи
макс. 10 сек.. Не работи без капак
Поддръжка
• За да предпазите върховете на острието, не обработвайте твърди храни (хрупкав шоколад, кубче захар)
• Внимавайте много, когато държите острието, той е много остро.
• Изключете уреда.
• Почистете купата във вода и измийте течността. Изплакнете и подсушете внимателно.
• Не използвайте хлорирани продукти (тип белина).
• Никога не слагайте двигателя на уреда във вода или под течаща вода. Избършете с леко влажна кърпа.
* Стъклена купа в стъклен модел е безопасна за съдомиялни машини.

CMD-304 GUSTO PLUS TRENDY

СЛЕД УПОТРЕБА
Ако живота на устройството е приключил, особено ако възникнат функционални
смущения, направете устройството неизползваемо като отрежете захранващия кабел.
Изхвърлянето на устройството трябва да е според разпоредбите за опазване на околната среда,
приложими във вашата страна.
Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Пренесете
износеното устройство в център за събиране. Опаковката на устройството се състои
Устройството изпълнява изискванията на 2002/96/EC WEEE регламентите.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Мощност: 550W
Напрежение: 220-240 V, 50-60 Hz
Клас на защита: II
Живот: 7 години

Manufacturer/Supplier

CMD-304 GUSTO PLUS TRENDY

