
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

CMX-105  
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИКСЕР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Предупреждение  
1. Лица, чиито физически и умствен капацитет е по-нисък от средния (включително деца) или 

които нямат необходимия опит и познания, не трябва да имат право да използват това 

устройство при отсъствие на отговорни лица или без да бъдат информирани как се използва. 

2. За да се уверите, че децата не играят с това устройство, е необходим надзор на възрастни.  

3. Ако главния кабел е повреден, трябва да се замени с нов кабел от най-близкия оторизиран 

сервиз. 

4) Внимание: когато искате да използвате миксиране за тесто, поставете запечатания миксер в 

тялото маркирано с голям кръг. 

5) Уредът е подходящ за домашно и подобна употреба. Не може да се използва за друга цел. 

6) Не трябва да се позволява на деца да си играят с уреда. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 
1. Изключете устройството. 

2. Почистете тялото на устройството само с влажна кърпа. 

3. Измийте бъркачките и миксера под течаща вода или в съдомиялна машина. След това изплакнете и 

изсушете. 

4. Препоръчително е почистването на аксесоарите веднага след употреба. По този начин, ще 

може да премахнете остатъците от храната пред да изсъхнат  и да предовратите възможна 

поява на бактерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Бутон за скорост – Бутон за разделяне 

2. Място за разбъркване на тесто 

3. Антилазер 

4. Бъркач за тесто 



 

 

 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
1. Прочетете внимателно преди първа употреба на уреда. 

2. Не оставяйте уреда без надзор на меса, където деца могат да достигнат . Винаги е 

препоръчително наблюдението от възрастен, докато деца или лица с умствена изостаналост 

използват уреда. 

3. Почистването и грижата на потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор. 

4. Не използвайте уреда на открито. Уредър е създаден за употреба само у дома. 

5. Изключете уреда веднага щом приключите или когато искате да го почистите. 

6. Ако е повреден, не използвайте уреда. Консултирайте се с най-близкия оторизиран сервиз. 

7. Не поставяйте уреда и кабела под вода или в друга течност. 

8. Не позволявайте на кабела да виси по начин, по който може да се достигне от деца.  

9. Не използвайте уреда, ако кабела или контакта е повреден. Тези повредени части трябва да 

се заменят от оторизирани сервизи, за да избегнете рискове. 

10. Не докосвайте бъркачите или миксерите. Не позволявайте на дълга коса или подобни 

вещества  да висят от аксесоарите, докато уреда и аксесоарите се използват.  

11. Изключете уреда преди да го разглобите и монтирате аксесоарите му. 

12. Не монтирайте аксесоари с различни функции (миксиране на тесто и разбъркване) по 

едно и също време. 

13. Изключен кабел не трябва никога да бъде близо или да се докосва с горещите части на 

уреда. Не поставяйте уреда близо до източници на топлина и остри предмети. 

14. Уредът може да се използва от деца по-големи от 8 и хора, които нямат физически, 

сензорни и познавателни способности или опит и знаниче, само ако са наблюдавани 

или са добре инструктирани за използването и възможността за опасности. 

15. Има опасност от нараняване, поради неправилна употреба. 

 

ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ 
Почистете аксесоарите внимателно преди първа употреба на уреда. 

УПОТРЕБА НА УРЕДА 

Бъркалка и миксер за тесто 

1. Натиснете ги, докато не се заключат на едно място. Винаги поставяйте аксесоаарите с 

коронни зъбни колела в мястото маркирано с короната на устройството.  

2. Включете устройството. 

3. Поставете съставките в подходящ съд, според  приготвеното количество храна. 

4. Потопете бъркачките и миксера за тесто в съда и стартирайте уреда като превключете 

бутона за управление вдясно. 

5. Според желаната скорост- превключете бутона за управление между „1“- „7“ номер. 

6. Когато приключите с употребата на уреда, превключете бутона на “0”. 

7. Изключете устройството. 

8. Превключете бутона на „0“ и натиснете, за да демонтирате бъркачите и миксера за тесто от 

устройството.



 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. След 30 секунди постоянна употреба, оставете устройството за няколко минути преди следваща 

употреба. 

2. Не пускайте уреда за повече от 30 секунди наведнъж. 

3. За да предотвратитеизпръскването на сместа, оставете миксерите в сместа и 

изключете миксера и бъркачите винаги преди да ги извадите от сместа.  

4. Не използвайте уреда на нито една височина, по-голяма от 2000 метра. 

 

ВАЖНО: 
За да префотвратите претоварване на уреда, не използвайте миксера за миксиране на 

твърди смеси, където не могат лесно да се задействат.  

 

СЪВЕТИ: 
СКОРОСР (1-2): може да се използва, за да се направи крем като се смесват сухи съставки 

с течност и яйчен белтък, както и изстискване на зеленчуци . 

СКОРОСТ (3): използва се за смеси от кекс и пудинг. Може да миксира тесто и по-тежка 

смес за торта с миксери за тесто. 

СКОРОСТ (4): може да се използва за миксиране на сметана и мляко на прах, яйчен белтък и  

цяло яйце. Може също да се използва да миксиране на кайма или за миксиране на по -

тежко тесто. 

SPEED (5)-(6)-(7): Може да стартирате устройството по-бързо. 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 
Никога не използвайте за разбъркване с тесто! 

 

НИКОГА НЕ 
РАЗБЪРКВАЙТЕ ТЕСТО С 
ТОВА! 



 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: 
Когато миксирате тесто и вода, стартирайте с ниво 1 и 

продължете операцията като постепенно увеличавата 

нивото. Поставете двойна метална част на държача на 

металната смес за тесто  (апарате за миксиране на 

тестото показан с L на картинката) в дупката с “L” в 

тялото на миксера. 

Поставете единичната метална апаратура на 

металния миксер (апарат за миксиране показан с 

R в картинката) в дупката с “R” в тялото на миксера. 

Нашата компания не е отговорна за аварии, които 

могат да възникнат поради обратни вложения и тази 

авария няма да бъде включена в гаранцията. 

 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Живот: 7 години 

Гаранционен период: 2 години 

Волтаж: 220-240V AC  50- 60 Hz 

Мощност: 300W 

 

 

 

 

 

 


