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1 Отвір для поповнення 

 

2 Кришка 

 

 

3 Скляний посуд 

 

 

 

4 Підставка для посудини 

 

 

5 Леза 

6 прокладка для скляної посудини 

7 Гвинтове кільце 

 



Загальна інформація
Цей прилад призначений тільки для побутового використання в 
приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно 
прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. 
При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним 
керівництво по експлуатації. використовуйте
прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо 
безпеки.
Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені 
в внаслідок недотримання вказівок з безпеки.
Вказівки з безпеки
· Прилад слід підключати до мережі електроживлення і 
використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
· Прилад слід використовувати тільки при відсутності 
пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. 
Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним 
використанням!
∙∙ Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
∙∙ Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко 
доступною розетки.
∙∙ Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за 
штепсель, а не за сам кабель.
· Після кожного використання або в разі несправності виймайте 
штекер з розетки.
· Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не 
повинен тертися об кути або бути затиснутий.
· Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими 
предметами.
· Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають 
недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати 
прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок 
щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з 
ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними 
матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і 
обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
· Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей 
молодше 8 років.



· Прилад не можна використовувати з таймером включення або 
окремою системою дистанційного керування!
· Не зберігайте прилад на відкритому повітрі або у вологих 
приміщеннях.
· Ніколи не занурюйте прилад у воду.
· Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, 
наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
· Виробник не несе відповідальність за неправильне або 
неналежне використання приладу внаслідок недотримання 
інструкції по експлуатації.
· Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну 
пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки 
співробітники сервісного центру.
· Завжди встановлюйте прилад на стійку і рівну поверхню.
· Використовуйте прилад тільки в зазначених у цьому посібнику 
цілях.
· Забороняється братися руками за скляний глек, а також класти в 
нього ложки або інші предмети, під час роботи блендера або коли 
він включений в мережу
· Не можна використовувати прилад, якщо пластмасові частини і 
прокладка мають тріщини, якщо ніж обертається з ускладненням.
Застосування:
Не можна включати прилад в мережу, якщо завантаження його не 
закінчено.
Забороняється встановлювати ніж-насадку, якщо скляний глек не 
встановлений в блендер. Можна отримати травму!
Протерти підставу електродвигуна вологою тканиною, вимити 
чашу і просушити всі вузли.
Повністю зібраний скляний глек легко встановлюється на 
підставу електродвигуна шляхом його загортання.
Стежити, щоб насадка завжди була щільно встановлена в 
скляному глечику; Інакше можливий витік продукту.
У разі виникнення витоку блендер необхідно негайно відключити 
і протерти насухо.
При попаданні рідини всередину приладу необхідно, щоб прилад 
оглянув уповноважений спеціаліст - ремонтник.
При першому включенні в процесі роботи може з'явитися слабкий 



запах. Це нормально, і після деякого часу роботи запах зникне.
Перед роботою переконатися, що блендер зібраний правильно!
Не можна включати блендер, якщо в глечику немає рідин або 
інших продуктів.
Знімати скляний глечик або кришку можна тільки після повної 
зупинки приладу.
Не можна заливати в глечик рідини температурою вище 60 ° C, так 
як скло може тріснути.
Не можна заливати в глечик занадто багато рідини, це може 
викликати її розбризкування.
Не можна знімати тримач з глечика. 
Робоче місце
Блендер і глечик необхідно встановити на рівній, сухій і досить 
великий поверхні. Не можна встановлювати на краю поверхні.
Не можна залишати працюючий прилад без нагляду.
Якщо необхідно вимити або перемістити прилад, а також якщо він 
не буде використовуватися тривалий час, необхідно від'єднати 
шнур живлення від мережі.
Зупинка
З міркувань безпеки прилад відключається через 2 хвилини 
безперервної роботи. У такому випадку потрібно почекати 
одну хвилину і включити прилад знову.
Зупинка може бути викликана занадто великою кількістю або 
занадто великими інгредієнтами, закладеними в блендер. 
приготування їжі
Прилад не призначений для вичавлювання соку або для 
приготування рубленого м'яса!



Спочатку наливати в глечик рідкі компоненти; не обробляти 
продукти довше, ніж необхідно.
При обробці великих обсягів не дозволяти блендеру працювати 
більше 2 хвилин поспіль.
Чи не переповнювати глечик - додавати продукти поступово 
невеликими порціями.
Щільно закривати кришку, щоб уникнути бризок.
Якщо суміш прилипає до стінок глечика, відключити блендер і 
зняти її зі стінок лопаткою.
З фруктів необхідно витягти насіння.
Блендер не призначений:
Для вичавлювання соку з фруктів і овочів
Для збивання яєчних білків
Для замісу крутого тіста
Для приготування картопляного пюре
Якщо блендер буде заблокований або буде працювати незвично 
повільно, необхідно його вимкнути, від'єднати від мережі і 
акуратно звільнити від які заблокували його продуктів довгою 
ложкою з пластику.
Подрібнювач / Блендер
Кавомолка доступні для даного пристрою. Він може бути 
використаний для подрібнення трави, горіхи і т.д..
Використання:
Чашу заповнити продуктами, потім щільно загорнути.



Заповнену чашу поставити на основний блок приладу з невеликим 
поворотом таким чином, щоб чаша щільно прилягала до блоку.
Чаша може бути видалена з підстави тільки тоді, коли прилад 
повністю закінчив свою роботу і зупинений. Ніколи не 
намагайтеся використовувати прилад без чаші. Є ризик травми!
Приклад використання:
Подрібнювач підходить для роботи з невеликою кількістю 
продуктів. приклад:
Арахіс, мигдаль, кава в зернах. Заповнити чашу, потім щільно 
закрити кришку і поставити чашу на основний блок.
Короткочасно натискати кнопку імпульсного режиму (P) до тих 
пір, поки не вийде потрібний вам розмір суміші. При необхідності 
видалити прилад з підстави і струсити, щоб випала застрягла в 
механізмі суміш.
песто:
Базилік, пармезан, оливкова олія і кедрові горішки покласти в 
чашу, щільно закрити кришку таким чином, щоб масло не могло 
витекти. Все змішати.
Мікрофільтр
Артикул аксесуара 99-24-00
Для того, щоб у ваших напоях не було зерен, містяться, 
наприклад, в смородині, виконайте
наступні кроки:
- Прилад повинен бути вимкнений
- Встановіть мікрофільтр в великий отвір над
лезами в посудині.
- Налийте рідину в посудину.
- Закрийте кришку і увімкніть блендер. додайте ягоди через отвір 
для поповнення в кришці.
- Вимкніть прилад, зніміть посудину і готово.
- Якщо посудину порожній, відкрийте кришку і витягніть фільтр 
для його очищення.
- Фільтр потрібно чистити після кожного використання.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби і сушіть фільтр 
після кожного очищення.

Попереднє миття
Налити в глечик теплої води (макс. 1,2 л), додати миючого засобу і 



дати попрацювати, натиснувши кнопку імпульсного режиму. 
Мийка
Від'єднати блендер від мережі
Не допускати засихання в глечику залишків продуктів
Не занурювати блендер у воду
Не можна мити в посудомийній машині насадки блендера, що 
мають абразивну покриття або гострі ріжучі кромки. Після мийки 
частини приладу висушити. При мийці проявляти обережність, 
щоб не пошкодити ножі та вал приводу.
Увага: ножі гостро заточені!

Утилізація виробу:
Відслужив прилад негайно приведіть в непридатність.
На території ЄС цей символ вказує на те, що дане вони не 
підлягає утилізації разом з побутовими відходами. старі прилади 
містять цінні переробляються матеріали, які слід здати на 
переробку, щоб запобігти нанесенню шкоди навколишньому 
середовищу і людському здоров'ю через безконтрольне викиду 
сміття. Тому, будь ласка, утилізуйте відслужили прилади через 
спеціальні системи збору сміття або відвезіть прилад для 
утилізації в місце, де він був придбаний.
Відповідальна організація відправить прилад на переробку.
Утилізація пакувальних матеріалів
Не викидайте пакувальний матеріал, відправте його на переробку.
Упаковка приладу:
- Папір, картон і гофрований картон здати в пункт збору 
макулатури
- Полімерні пакувальні матеріали і плівку також слід утилізувати 
через відповідні пункти збору










