
 
 
 

БЛЕНДЕР SMOOTHIE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Шановний покупець,  вітаємо з придбанням блендера Smoothie maker. 
Часто досить важко спожити певну кількість фруктів та овочів, що 
забезпечують добову потребу організму у вітамінах та мінералах. З 
допомогою цього приладу Ви зможете швидко та легко приготувати густі 
коктейлі (smoothie), що містять велику кількість необхідних для здоров’я 
речовин. 

   Сподіваємося, Вам сподобається користуватися приладом та бажаємо 
смачного! 

 
 Перед використанням приладу обов’язково уважно прочитайте 

інструкцію та збережіть її на майбутнє. Якщо прилад передається в 
користування іншим особам, інструкція  також повинна бути передана. При 
недотриманні рекомендацій, зазначених в інструкції, виробник та 
постачальник  не приймають претензій. 

 
Значення символів. 

 
Важлива інформація по безпеці  позначена спеціальними символами. 

Необхідно дотримуватися порад, позначених в інструкції для запобігання 
нещасних випадків та пошкодження приладу: 

 Попередження:   сповіщає про небезпеку для здоров’я та  
позначає можливі ризики 

 

 Поради та рекомендації позначені такою позначкою. 

 Можливий контакт з харчовими продуктами. 
 

Інструкції щодо безпеки користування 
 

Використання за призначенням 
- Прилад розроблений для виготовлення густих коктейлів (smoothies) 

та не може використовуватися для приготування соусів, салатних 
заправок, песто, супів, мусів, підлив та ін. 

- Прилад розроблений для приватного некомерційного використання 
згідно опису в даній інструкції. Будь-яке інше використання приладу не 
дозволяється. 

Небезпека пошкодження 
- Даний прилад не призначений для використання особами (включно з 

дітьми), що мають обмежені фізичні, розумові можливості,  що мають 
недостатньо досвіду та знань, за виключенням випадків, коли 
використання проходить під наглядом дорослої людині, що відповідає за 
безпеку або після проходження інструкцій щодо безпечного 



використання блендера. Обов’язково приглядайте за дітьми, не 
дозволяйте їм гратися з приладом.  

- Пакувальні матеріали тримайте подалі від дітей, не дозволяйте ними 
гратися. Є небезпека вдавитися або задихнутися. 

- Використовуйте та зберігайте прилад поза зоною досяжності дітей. 
 

Рекомендації щодо збереження здоров’я 
- В новому  приладі можливі залишки змащувальних речовин. Щоб 

уникнути шкідливого впливу цих речовин на Ваше здоров’я, перед 
використанням прилад обов’язково ретельно промийте. 

- Ризики отруєння: не зберігайте продукти довше зазначеного на 
пакуванні терміну. 

 
 Налаштування та підключення 

- Блендер не  призначений для використання на відкритому просторі.  
- Прилад повинен розташовуватися на міцній, горизонтальній, стійкій 

поверхні, подалі від джерел тепла (еклектичних, газових плит, 
обігрівачів) 

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте 
прилад поряд з водою та іншими рідинами. 

- Не використовуйте блендер поблизу джерел газу. 
- Підключайте прилад тільки до розетки із заземленням. Технічні 

параметри мережі живлення повинні відповідати параметрам, 
зазначеним в описі приладу. 

- Шнур живлення не повинен піддаватися механічному впливу, 
знаходитись на шляху пересування , тертися об гострі кути меблів, 
висіти між прилавками. Випадкове зачіпання шнура може привести до 
падіння приладу. 

- Шнур живлення не повинен торкатися гарячих поверхонь. 
- Прилад неможна піддавати впливу високих, низьких температур, 

коливанням, впливу прямих сонячних променів та вологи. 
 

Використання 
 

- Перед кожним використанням перевірте прилад на наявність 
пошкоджень. При наявності ознак пошкоджень, блендер не можна 
використовувати. Не користуйтесь приладом, що невірно працює або 
падав. 

- Користуйтесь тільки аксесуарами, що постачаються разом з 
приладом. 

- Якщо прилад пошкоджений, невірно працює, впав – не намагайтесь 
відремонтувати його самостійно. Це небезпечно! 

Зверніться в сервісний центр для надання кваліфікованої допомоги. 
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду! 



- Якщо необхідно додати гарячі інгредієнти, їх температура не 
повинна перевищувати 85 градусів. 

- Не використовуйте прилад тривалий час без перерв. Середній час 
подрібнення та змішування продуктів не повинен перевищувати 10-20 
секунд. Перед наступним увімкненням дозвольте приладу охолонути. 

- Для отримання кращого результату тверді фрукти та овочі перед 
закладенням у блендер необхідно дрібно порізати. 

- При приготуванні супів-пюре краще використовувати вже готові 
інгредієнти. 

-  При змішуванні продуктів, що можуть утворювати піну (молоко, 
яйця), кухоль блендера повинен бути заповнений не більш ніж на ¾ від 
загального об’єму. 

- Увага! Ризики пошкодження! Леза приладу є надзвичайно 
гострими! Обережно поводьтесь з блендером. 

- Не вимикайте блендер зніманням чаші. Натисніть кнопку безпеки, 
що повертає прилад з вертикального положення у звичайне. При 
чищенні та складанні на зберігання відключіть прилад та завжди 
вимикайте вилку з розетки (витягуйте тільки за вилку, не за шнур), якщо 
прилад не використовується  та якщо замінюються аксесуари. 

- Вимкніть прилад з розетки якщо не плануєте використовувати його 
тривалий час, якщо блендер невірно працює, якщо в процесі роботи 
виникли пошкодження, під час грози, перед чищенням. 

- Не відкривайте чашу, якщо леза ще рухаються. 
- Не занурюйте прилад у воду та інші рідини! Блендер, вилка, шнур не 

повинні піддаватися дії вологи. Якщо прилад впав у воду, відразу ж 
вимніть його за мережі живлення. 

- Не користуйтесь приладом та не торкайтесь його вологими руками. 
- Після використання завжди мийте міксер. 
 

Гарантійні зобов’язання 
 

Гарантія не розповсюджується на випадки, що сталися внаслідок 
невірного використання, механічних пошкоджень,  спроб 
відремонтувати. 

 
Зовнішній вигляд  приладу 

 



 
1 – Блок з мотором 
2 – Блок з лезами для подрібнення 
3 – Велика чаша для подрібнення 
4 – Кришка чаші  
5 – Маленька чаша для подрібнення 
6 – Чашка для очищення 
7 – Таця для крапель 
8 – Кнопка безпеки 
 
Підготовка для використання 
Перед початком використання прилад необхідно розпакувати , перевірити 

на наявність пошкоджень, очистити. 
 
 
Розпакування 

 Не допускайте дітей до пакувальних матеріалів. Фольга та 
пластикові пакети можуть призвести до задушення. 

 
- Розпакуйте прилад та аксесуари. Перевірте комплектність згідно опису в 
інструкції. 
- Якщо при огляді були знайдені будь-які пошкодження, не користуйтесь 
приладом! Зверніться в сервісний центр для надання допомоги. 

 
Використання 

 Блендер розроблений таким чином, що увімкнути його можна 
тільки  при вірному встановленні чаші в пази. 

 
1.Розташуйте прилад на рівній, стійкій, горизонтальній поверхні. 

Перевірте, щоб ніжки були міцно зафіксовані. 
2. Увімкніть вилку в мережу живлення. 
3. Складіть інгредієнти в чашу (3 або 5) 



4. Встановіть чашу на блок з лезами (2) так, щоб пази чаші та блока 
відповідали одне одному. 

Щоб вірно розташувати чашу в блок з лезами 
зверніть увагу на позначки. Стрілка на чаші вказує 
положення «відкрито-зафіксовано» . При 
встановленні чаші пази чаші та блоку з лезами 
повинні точно відповідати одне одному. 

5. Поверніть чашу у напрямку за годинниковою 
стрілкою поки маркування не опиниться точно 
проти позначки «зафіксовано». Можете трохи 
надавити, щоб блендер міцно зафіксувався. 

 
 6. Переверніть частину з мотором (1) 

вгору. Блендер почне працювати. 
 
 7. Через 10-20 секунд натисніть 

кнопку безпеки 98) та переверніть блок з 
мотором . 

 
8. Почекайте кілька секунд, поки 

рідина не збереться на дні чаші. 
 9. Зніміть чашу 

поворотом проти 
годинникової стрілки так, 
щоб позначка була проти 
малюнка «відкрито». 
Потягніть чашу вниз. 

10. Чашу можна закрити кришкою, що постачається в комплекті. 
 До коктейлю можна додати фрукти або мінеральну воду. 
Смачного! 

 
 

Рецепти коктейлів 
 

Червоний барон 
 
Складові:  
Малина заморожена 
Червона смородина 
Суниці 

Кориця 
Цукор 
Молоко 
Лід в кубиках 

 
Приготування: 

1. Помийте фрукти та видаліть стеблі. 
2. Додайте в чашу складові та змішайте їх. 



3. Доповніть молоком та льодом. 
4. Прикрасьте листям м’яти. 

 
Замість полуниці можна використовувати гранат. 
 

Життєва енергія 
 
Складові: 
Морква середнього розміру 
Помаранч очищений 
Яблуко 

Груша 
Оливкова олія холодного віджиму 
Мед 

 
Приготування: 
1. Наріжте кубиками яблуко, помаранч, моркву та покладіть у чашу. 
2. Додайте оливкову олію та добре змішайте. Додайте меду для 

солодкого смаку за бажанням. 
 

Доброго ранку 
 
Складові:  
Стиглий персик (без скоринки) 
Стиглий банан 
Зародки пшениці 

Вівсяні пластівці  
Ванільний йогурт 
Свіжий помаранчевий сік 

 
Приготування: 
Змішайте в блендері всі інгредієнти та відразу подайте на стіл для 

споживання. 
 
Замість соку можна використовувати знежирене молоко. 
 

Виправлення несправностей 
 
Проблема Можлива причина Вирішення 
Прилад не 

вмикається 
1.Прилад не підклю- 

чений до мережі жив- 
лення 

2.Компоненти прила- 
ду з’єднані невірно 

1. Увімкніть вилку в розетку. 
2.Перевірте, чи всі компо- 

ненти приладу з’єднані та скру- 
чені вірно (чи вірно вставлена 
чаша для змішування) 

При робо- 
ті приладу 
сторонні 
звуки 

Чаша для змішування 
встановлена невірно 

Натисніть кнопку безпеки та 
зніміть вузол з мотором. 
Відокремте чашу та модуль з 
лезами. З’єднайте всі компо- 
ненти знову, скрутіть чашу та 
мотор, переверніть її. 



При робо- 
ті приладу 
витікає 
рідина 

Чаша занадто повна Натисніть кнопку безпеки та 
зніміть вузол з мотором. 
Вилийте з чаші надлишок 
рідини. З’єднайте всі компо- 
ненти знову, скрутіть чашу та 
мотор, переверніть її. 

При робо- 
ті приладу 
відчувається 
неприємний 
запах 

1. Прилад використо- 
вується вперше. 

2 Прилад використо- 
вувався тривалий час 
без перерв. 

3 Прилад несправний 

1. При першому використанні 
можливий сторонній запах. 
Через кілька хвилин він 
повинен зникнути. 

2 Натисніть кнопку безпеки та 
одночасно скрутіть блок з 
мотором. Вимкніть прилад з 
мережі живлення та дозвольте 
йому охолонути приблизно 
годину. 

3 Зверніться в сервісний 
центр. 

Підчас 
роботи в 
моторі або в 
блоці з 
лезами з’я- 
вилися сто- 
ронні звуки 

Інгредієнти 
блокували леза 

Натисніть кнопку безпеки та 
зніміть вузол з мотором. 
Від’єднайте блок з лезами та 
чашу. Вийміть з чаші 
інгредієнти, що блокували леза. 
З’єднайте всі компоненти 
знову, скрутіть чашу та мотор, 
переверніть її. 

 
Очищення та зберігання 

 
-  Застереження! Ризик пошкодження! Леза дуже гострі! 
Поводьтесь з приладом обережно. 

- Увага!Ніколи не занурюйте прилад, вилку, шнур у воду. 
- Перед чищенням вимкніть прилад з розетки та дайте йому охолонути. 
- Не використовуйте їдкі, абразивні речовини, жорсткі губки для 

очищення. Це може пошкодити прилад. 
- Блок з мотором та лезами не можна мити в посудомийній машині. 
- Для очищення корпуса використовуйте м’яку вологу тканину, після чого 

витріть корпус насухо. 
- Видаляйте з лез всі залишки продуктів після кожного використання. Для 

цього можна використовувати очищувальну чашу. Просто наповніть її 
водою з м’яким миючим засобом. Встановіть чашу та увімкніть прилад, як 
для звичайного змішування. 



- Якщо залишки компонентів не вдалося видалити з допомогою 
очищувальної чаші, необхідно витягнути блок с лезами та промити їх під 
проточною водою. Будьте обережні у поводженні з гострими лезами! 

- Всі аксесуари також можна мити у воді з м’яким миючим засобом. 
- Перед складанням для подальшого зберігання всі складові приладу 

повинні висохнути. Зберігати блендер необхідно в сухому чистому місці, 
недосяжному для дітей. 

 
Технічні параметри 

Призначення – для виготовлення густих коктейлів 
Параметри живлення – 230 В, 50Гцб 300Вт 
Клас безпеки – ІІ 

 
 

Пакувальні матеріали придатні для вторинної переробки. Будь-
ласка не викидайте пакувальні матеріали разом с побутовим 
сміттям. Здайте їх в спеціальні точки приймання для подальшої 
переробки. 

 


