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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w 
gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod 
nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci młodszych 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie 
mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że dane techniczne podane na tabliczce urządzenia odpowiadają napięciu 
elektrycznemu gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane. 

• Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono 
przeznaczone. 

• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód 
zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko 
uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. 

• Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub 
wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien 
wykonać profesjonalny serwis. 

• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 
uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 

• Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 
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• Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed przystąpieniem do montażu, 
demontażu, w trakcie czyszczenia lub podczas manipulacji z nożem. 

• Przewód zasilający należy chronić przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie 
lub gorące przedmioty. 

• Noże są bardzo ostre! Podczas obsługi należy zachować ostrożność. 
• Podczas pracy z blenderem nie wolno wkładać palców ani narzędzi do miski. 

Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia blendera. 
• Zespół silnika i przewód należy chronić przed cieczami i wilgocią. Nie myj je 

pod wodą. 
• Nie dotykaj ruchomych części. 
• Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami (kuchenka itp.). 
• Należy przestrzegać zasad higieny dotyczących czyszczenia powierzchni, 

które mają kontakt z żywnością, a także czasy i prędkości przetwarzania dla 
różnych akcesoriów.  

• W razie ich nieprzestrzegania istnieje ryzyko obrażeń. Podczas opróżniania 
miski i manipulacji z nożem należy postępować bardzo ostrożnie. 

• Przed zmianą akcesoriów lub części ruchomych należy odłączyć urządzenie 
od sieci elektrycznej. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
1) OPIS BLENDERA 
     1. Regulacja prędkości 
     2. Przycisk prędkości 
     3. Przycisk Turbo 
     4. Podstawa urządzenia 
     5. Nasada do miksowania 
 

 

 
 

KORZYSTANIE Z BLENDERA 
• Maksymalny czas mieszania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy 

dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę. 
• Aby mocno połączyć nasadę do miksowania z podstawą urządzenia, obróć 

nasadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się dokręci. 
Aby rozłączyć, obróć ją w przeciwnym kierunku. 

• Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. 
• Włącz je za pomocą przycisku prędkości, ustaw wymaganą prędkość. 
• Po skończeniu blendowania żywności zwolnij przycisk prędkości. 
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2) OPIS URZĄDZENIA – NACZYNIE DO ROZDRABNIANIA 
    
     1. Podstawa urządzenia 
     2. Zdejmowana pokrywa 
     3. Złącze 
     4. Ostrze tnące 
     5. Pojemnik 
 
 
 

 

 
KORZYSTANIE Z POJEMNIKA DO ROZDRABNIANIA – patrz rysunek poniżej 

• Maksymalny czas rozdrabniania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy 
dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę. 

• Przymocuj ostrze ze stali nierdzewnej do pojemnika do rozdrabniania (rys. 1). 
• Włóż żywność do pojemnika. 
• Pamiętaj: żywność należy pokroić na małe kawałki, z mięsa usunąć kości - 

maksymalna ilość mięsia nigdy nie może przekroczyć 200 g. 
• Przymocuj pokrywę do pojemnika do rozdrabniania, upewnij się, czy występ na 

wewnętrznej stronie pojemnika wchodzi w rowek pokrywy, a następnie zasuń 
pokrywę i obróć ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż zostanie mocno 
dokręcona (rys. 2). Aby wysunąć pokrywę, obróć ją w przeciwnym kierunku. 

• Włóż podstawę urządzenia do otworu w pokrywie, a aby zamocować ją, obróć 
w kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 3). 

• Podłącz urządzenie do gniazdka. Następnie naciśnij przycisk prędkości, aby 
uruchomić proces. Jednocześnie można wybrać potrzebną prędkość, 
ustawiając ją za pomocą regulatora prędkości. Prędkość będzie podczas 
ustawiania regulatora z lewej do prawej strony regularnie wzrastać. 
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• Proces rozdrabniania można również uruchomić, przytrzymując przycisk 
Turbo. Urządzenie będzie wtedy pracować przez cały czas z najwyższą 
prędkością. Prędkość nie zmienia się nawet po ustawieniu regulatora 
prędkości. 

• Urządzenie zatrzymasz, naciskając przycisk prędkości/Turbo. 
• Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej, a następnie zdejmij 

podstawę z pokrywy, przekręcając ją w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

• Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
zdjąć ją i wyjąć rozdrobioną żywność. 

• Przestroga: Zawsze najpierw zdejmij podstawę urządzenia z pokrywy, a 
następnie samą pokrywę. Nigdy nie zdejmuj pokrywę z przymocowaną 
podstawą. 
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3) OPIS URZĄDZENIA – NASADA DO TRZEPANIA 
 
     1. Podstawa urządzenia 
     2. Trzepaczka 
     3. Pojemnik do trzepania 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORZYSTANIE Z TRZEPACZKI 

• Maksymalny czas trzepania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy 
dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę. 

• Aby połączyć nasadę do trzepania z podstawą urządzenia, obróć trzepaczkę 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się dokręci. Aby 
rozłączyć, tylko obróć trzepaczkę w przeciwnym kierunku. 

• Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. 
• Napełnij pojemnik do trzepania wymaganą ilością płynów (białka, śmietany itp. 

– przestroga: nie można używać do ubijania gęstych mas/kremów!). 
• Włącz urządzenie za pomocą przycisku prędkości/Turbo. 
• Jednocześnie można wybrać potrzebną prędkość, ustawiając ją za pomocą 

regulatora prędkości. Prędkość będzie podczas ustawiania regulatora z lewej 
do prawej strony regularnie wzrastać. 

• Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej, a następnie odłącz 
podstawę od nasady do trzepania. 
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CZYSZCZENIE 
• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. 
• Ostrze tnące są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo 

ostrożnie. 
• Podczas przygotowania pokarmów dla małych dzieci należy zachować 

szczególną ostrożność. Wał miksera należy starannie sterylizować. 
• Niektóre potrawy, takie jak na przykład jajka, marchew itp., mogą zmienić kolor 

tworzywa sztucznego. Zabarwienie można spróbować usunąć ścierką 
nawilżoną w oleju roślinnym. 

• Podstawę urządzenia czyść tylko zwilżoną szmatką – nigdy nie zanurzaj jej ani 
przewodu zasilającego w wodzie. 

• Poszczególne części urządzenia (oprócz podstawy) umyj w ciepłej wodzie. 
• Do czyszczenia nie wolno używać rozcieńczalników, benzyny, szorstkiej 

szczotki, ściernych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić lub odbarwić 
powierzchnię urządzenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego 220–240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowy pobór mocy 600 W 
Pojemność pojemnika do miksowania 700 ml 
Objętość pojemnika do rozdrabniania 500 ml 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


