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ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ
1. Чаша за измерване
2. Капак
3. Стъклен буркан
4. Остриера
5. Копче за управление
6. Бутон за пауза
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БЕЗОПАСНОСТ
• При пренебрегване инструкциите за безопасност прозиводителят не може да носи отговорност за
щетите.
• Ако захранващия кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, сервизен
служител или квалифицирано лице, за да се избегне пожар.
• Никога не местете уреда като издърпвате кабела и се уверете, че кабела не може да се заплете.
• Уредът трябва да се постави на стабилна и равна повърхност.
• Потребителят не трябва да оставя уреда без надзор, докато е свързан към захранването.
• Уредът трябва да се използва само за домашна употреба и за целта, за която е направен.
Уредът не трябва да се използва от деца от 0 до 8 г. Може да се използва от деца от 8 и
нагоре, и лица с намалени физически, сетивни или психически способности или липс а
на опит и познания, ако са наблюдавани или инструкции отнасящи се за употреба на
уреда по безопасен начин и разбиране за съответните опасности. Децата не трябва да си
играят с уреда. Пазете уреда и кабела му далеч от деца по-малки от 8г. почистването и
поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако са над 8 г. и са
наблюдавани.
• За да защитите себе си от електрически шок, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга
течност.
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Не позволявайте на деца да използват уреда без да бъдат наблюдавани.
• Изключете уреда и от захранването преди да смените аксесоарите или да приближите части,
коитосе движат при употреба.
• Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставено без надзор и преди да го
монтирате, разглобявате или почиствате.
• Абсолютно необходимо е да държите уреда чист, тъй като влиза в пряк контакт с храна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ножовете за рязане са много остри, избягвайте физически контакт по време на
изпразване и почистване на устройството, може сериозно да се нараните.
• Уредът е предназначен да се използва за домашна употреба и подобни приложения, като:
– Магазини, офиси и други работни среди.
– От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди.
– Легло и вид среди за закуска.
– Селскостопански къщи.
• Уредът трябва да се използва с плъзгаща се захранваща маса и дръжката трябва да
се използва в позиция, совен ако не е възможно, поради размера и формата на
храната.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
• Поставете уреда на плоска повърхност и осигурете минимум 10 см свободно място около
уреда. Устройството не е подходящо за монтаж в шкаф или за външна употреба.
• Извадете уреда и аксесоарите от кашона. Премахнете етикетите, защитното фолио или пластмасата
от устройството.
• Преди да използвате уреда за първи път, забършете всички части, които могат да се махнат с
влажна кърпа. никога не използвайте абразивни продукти.
• Внимание! Пускайте миксера за не повече от 1 мин продължително, след това винаги
охлаждайте блендера за 1 мин.
• Остриетата за рязане и диска за нарязване и остриеето за нарязване са много остри,
избягвайте физически контакт, тъй като сериозно може да се нараните.
• Монтирайте буркана върху уреда. Заключете буркана, като го завъртите обратно.

УПОТРЕБА
ЗАБЕЛЕЖКА: уредът съдържа предпазен превключвател, поставете буркана върху основата и го
завъртете обратно, докато щракне, в противен случай устройството няма да функционира.
• Нарежете плода/зеленчука на парчета в буркана. Не нарязвайте на прекалено големи
парчета, тъй като трябва да са достатъчно малки, за да паднат в основата на буркана.
Поставете съставките в буркана и го поставете капака върху буркана.
• Задайте селектора за скоростта на желаната скорост, използвайте функцията за импулс за
кратко и бързо нарязване за всички видове храна.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството ще бъде почистено.
• Почиствайте уреда с влажна кърпа. никога не използвайте сурови и абразивни почистващи
препарати, почистващи тампони, които увреждат устройството.
• Никога не потапяйте електрическото устройство във вода или друга течност. Устройството не е
водоустойчиво.
• Компонентите, които са в контакт с храната могат да се почистват в сапунена вода.
• Компонентите не са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Ако бъдат изложени
на топлина или разяждащи вещества, може да се деформират или да се обезцветят.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Живот: 7 години
Напрежение: 220-240V AC –
50/60Hz
Мощност: 430W

СРЕДА
уредът не трябва да се слага в домашни отпадъцив края на неговата дълготрайност,
а трябва да се предложи в в централен пункт за рециклиране на електрически и
електрочнни домашни уреди. Този символ на уреда, на упътването и опаковката
насочва вниманието ви към този важен въпрос. Материалите, използвани в уреда
могат да бъдат рециклирани. Чрез рециклиране на използваните домашни
приложения, вие допринасяте за важен стремеж към опазването на околната среда.
Попитайте местните власти за информация относно точката за събиране.
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