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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. Следните основни предпазни 
мерки се отнасят за използ-
ването на електрически уреди. 
Прочетете всички инструкции 
преди употреба. Също така 
запазете това ръководство за 
бъдеща употреба. 

2. Този продукт е предназначен 
само за домашна и вътрешна 
употреба. Не използвайте този 
продукт за търговски цели и не 
го използвайте на открито. 

3. Трябва да се внимава при 
боравене с острите остриета, 
при изпразване на купата и по 
време на почистване. 

4. Винаги изключвайте уреда от 
захранването, когато го оста-
вяте без надзор и преди да го 
сглобите, разглобите или 
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почистите. 
5. Този уред не трябва да се 

използва от деца. Дръжте уреда 
и захранващия кабел далеч от 
деца. 

6. Това устройство може да се 
използва от хора, чиито физи-
чески, сетивни или умствени 
способности са намалени, или 
от хора без опит или познания, 
ако са се възползвали от наблю 
-дение или предварителни 
инструкции относно безопас-
ното използване на уреда и 
разбират опасностите. 

7. Децата не трябва да си играят 
с уреда. 

8.  ВНИМАНИЕ: Уверете се, че 
блендерът е изключен, преди да 
го извадите от основата. 
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9. Изключете уреда и го извадете 
от контакта, преди да смените 
аксесоарите или да се прибли-
жите до части, които се движат 
по време на употреба. 

10. Ако захранващият кабел е повреден, 
той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия следпро-
дажбен сервиз или лица с подобна 
квалификация, за да се избегне 
опасност. 

11. За почистване на устройство-
то, моля, използвайте суха 
кърпа, не използвайте вода за 
почистване на моторизирана-
та основа. Неправилната упо-
треба може да причини нара-
няване. 

12. Приставката за острието е много 
остра, внимавайте при боравене 
с острите остриета, когато ги 
почиствате, изпразвате купата и 
по време на поддръжка. 

13. Този уред не е проектиран да работи. 
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с външен таймер или отделна 
система за дистанционно 
управление. 

14. Този продукт е предназна-
чен само за вътрешна и 
домашна употреба. 

15. Внимавайте, ако в кухненския робот 
или блендер се изсипва гореща 
течност, тъй като тя може да бъде 
изхвърлена от уреда поради 
внезапно кипене. 

16. Винаги изключвайте продукта и 
го изключвайте от източника на 
захранване, ако трябва да 
напуснете или преди да сглоби-
те, разглобите, почистите или да 
се приближите до части, които 
се движат по време на употре-
ба. 

17. Не потапяйте продукта и не 
позволявайте на захранващия 
кабел и щепсела да влизат в 
контакт с вода или друга теч-
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ност. 
18. Използването на аксесоари, 

включително буркани за кон-
серви, които не са одобрени от 
производителя на уреда, може 
да представлява риск от пожар, 
токов удар или нараняване. 

19. Не позволявайте кабелът да 
виси над ръба на масата или 
плота или да докосва горещи 
повърхности. 

20. Не го поставяйте върху или 
близо до горещ газов или 
електрически котлон и не го 
поставяйте в гореща фурна. 

21. Обърнете специално внимание, 
когато премествате уред, 
съдържащ горещо масло или 
други горещи течности. 

22. Ако е възможно, винаги включ-
вайте щепсела на захранващия 
кабел и проверявайте дали 
превключвателят е в положение 
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OFF, преди да го включите в кон-
такта. За да изключите, завърте-
те регулатора на скоростта в 
положение OFF, след което 
извадете щепсела от контакта. 

23. Не използвайте това устрой-
ство за цели, различни от те-
зи, за които е проектирано. 

24. Избягвайте да докосвате части, 
които се движат, когато се 
използват. 

25. Не поставяйте ръце или прибо-
ри в каната на блендера, докато 
смесвате, за да намалите риска 
от сериозно нараняване или пов-
реда на електрическия блендер. 
Можете да използвате шпатула, 
но само ако блендерът е изклю-
чен (това не важи за сертифи-
цирана шпатула, вградена в 
уреда). 

26. Не използвайте продукта, ако 
острието е огънато или 
повредено.



8  

27. Не работете с продукта, ако каната не 
съдържа течност или ако е празна. 

28. Никога не се опитвайте да 
деактивирате механизма за 
предпазно заключване. Увере-
те се, че устройството е напъл-
но сглобено, преди да го изпол-
звате. 

29. Не препълвайте каната. 
30. Не работете с уреда без капак. 
31. Не пълнете течност над лини-

ята за максимум. 
32. Не смесвайте гореща течност в 

този уред. 
33. Максималното време за непре-

късната работа е 2 минути. 
След това устройството трябва 
да се охлади за 1 минута (това 
е цикъл, ако трябва да се 
използва непрекъснато, време-
то за работа трябва да бъде 2 
минути, след това почивка за 1 
минута, максимум 3 цикъла,  
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след това 20 минути почивка). 
34. ВНИМАНИЕ: Риск от нараня-

ване при неправилна употре-
ба на продукта. 

35. За подробна информация как да 
почиствате повърхности, контак-
туващи с храни, вижте “ПОЧИСТ-
ВАНЕ И ПОДДРЪЖКА” на страница 
16. 

36. За времена на работа и настройки 
за скорост вижте “Инструкции за 
работа” на страница 14. 

37. Уредът е предназначен да се 
използва за домакински и подобни 
приложения като: 
– кухненски работен кът в мага-

зини, офиси и други работни 
среди; 

– ферми; 
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– от клиенти на хотели, мотели и 
други среди от жилищен тип; 

– среда тип нощувка със закуска. 

38. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се 

опитвайте да сваляте каната 

на блендера от моторизира-

ната основа, докато работи 

или докато острието все още 

се върти. След като използ-

вате продукта, е важно да 

изчакате острието да спре да 

се върти, преди да извадите 

каната от моторизираната 

основа.  
 

Подходящ за употреба при 
контакт с храна. 
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Изхвърляне и отговорност за околната среда: 

За да предпазите околната среда, ние ви насърчаваме да изхвърлите 

вашето устройство. Можете да се свържете с местните власти или 

центровете за рециклиране за допълнителна информация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочетете ръководството за употреба, преди да 
използвате това устройство. Запазете тези 
инструкции за бъдещи справки. 
Този продукт отговаря на основните изисквания на Директиви 
2014/35/ЕС. (отмяна на Директива 73/23/ЕИО, изменена с 
Директива 93/68/ЕИО) и 2014/30/ЕС (отмяна на Директива 
89/336/ЕИО). 

 ВАЖНО 
Подмяната на захранващия кабел от неоторизирано лице е 

забранена. В случай на повреда, ремонтът трябва да бъде 

извършен от следпродажбено обслужване на местните 

дистрибутори, производителя или друго упълномощено 

лице. 

Ако устройството е изпуснато, накарайте лицензиран 

специалист да го провери, преди да го използвате отново. 

Вътрешните повреди могат да доведат до злополуки. За 

всеки проблем или ремонт, моля, свържете се със 

следпродажбеното обслужване на местните дистрибутори, 

производителя или друго упълномощено лице, за да 

избегнете опасност. 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

1 Основа на блендера 

2 
Копче за управление на скоростта 

3 Основа за стъклена кана 

4 Комплект остриета 

5 
Уплътнение 

6 Стъклена кана 

7 
Гумено уплътнение на капака на каната 

8 Капак на каната 

9 Дозираща капачка 
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Преди първа употреба 

1) Отстранете всички опаковъчни материали и почистете внимателно 
каната, дозиращата капачка и капака преди първата употреба. 
Основата трябва да се почиства само с влажна кърпа. Никога не 
потапяйте уреда във вода и не го поставяйте под кран. Блендерът 
трябва да се постави на равна повърхност преди употреба. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Острието е много остро. 

Бъдете внимателни, когато го миете и никога не докосвайте 
острието с пръсти. 
2) Не включвайте устройството, преди да го сглобите. 
3) Поставете устройството върху равна повърхност. 
4) Поставете стъклената купа върху моторизираната основа и я 

заключете, като я завъртите по посока на часовниковата 
стрелка. 

5) Поставете капака върху горната част на стъклената купа и го 
щракнете на място, като го натиснете. Поставете дозиращата 
капачка върху капака и я завъртете, докато щракне на мястото 
си. 

6) Уверете се, че устройството е изключено, преди да го включите. 

 
Ръководство 

1) Преди да свържете устройството, уверете се, че напрежението, 
доставяно от вашата електрическа мрежа, съответства на 
информационната табелка, прикрепена към устройството. 

2) Това устройство има функция за безопасност: няма да се включи, 
ако стъклената купа не е правилно монтирана на основата. 

3) Завъртете копчето в позиция 0, за да се уверите, че уредът е 
изключен. 

4) Поставете съставките в стъклената купа, като не надвишавате 
ограничението от 1,5 L. 

5) Спрете блендера, преди да добавите нови съставки, или 
използвайте капачката за измерване, за да добавите съставки по 
време на работа. 

ВАЖНО: Не използвайте уреда празен.  

ВАЖНО: Не отваряйте капака докато блендера работи.  

6) Поставете капака върху горната част на стъклената купа, като се 
уверите, че е здраво на мястото си. 

7) Завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да 
изберете желаната скорост. Можете също да използвате 
функцията Pulse, като завъртите копчето обратно на 
часовниковата стрелка. 
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Инструкции 
 

1. Приготвяне на сок от моркови (или друг плод или зеленчук) 
< за рецепти, използващи течности като вода, сок и др. > 

A) 600 гр. моркови + 900 мл. вода. 
B) Нарежете морковите (плодовете или зеленчуците) на малки кубчета (1,5 см. × 

1,5 см. × 1,5 см.), след което ги измийте и обелете. Поставете ги в стъклената 
кана. Съотношението вода към храна е 2 към 3. Сместа не трябва да 
надвишава маркировката за максимален капацитет върху стъклената кана. 

C) Максималното време за непрекъсната работа е 2 минути. След 
това устройството трябва да се охлади за 1 минута (това е 
цикъл, ако ще се използва непрекъснато, времето за работа 
трябва да бъде 2 минути, след това почивка за 1 минута, 
максимум 3 цикъла, след това 20 минути почивка). 

 
 

Забележка при употреба 
1. Можете да добавяте съставки по време на използване на блендера 

през централния отвор. Дозиращата капачка може да се смени, ако 
е необходимо. Подравнете центъра на отвора с мерителната 
чашка, след което натиснете надолу, за да щракне мерителната 
чашка на място. 

2. Завъртете копчето на „0“, след като храната е смесена. 
3. Отстранете стъклената кана от основата на машината, след 

което отстранете капака, за да излеете сока.
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ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ: 
Не използвайте кипяща течност. 
Не работете с уреда, ако стъклената кана е празна. 

 
 

Контролни настройки 

Проверете дали копчето е в позиция "0". Завъртете копчето до 
желаната настройка, сред четирите налични: P, O, MIN, MAX. 

 

MIN е най-ниската скорост. MAX е най-високата скорост. 
Завъртете копчето на позиция « P ». Моторът работи на максимална скорост, 
докато копчето е в това положение. Върнете копчето на позиция « 0 », за да 
изключите устройството. 
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ВАЖНО 
● Ако приготвяте храна за бебета или малки деца, винаги 

проверявайте дали съставките са добре смесени преди 
сервиране. 

● Не работете с машината непрекъснато повече от 3 минути, 
оставяйте я да изстине за 20 минути между всяка операция. 

● Не използвайте блендера с празна стъклена кана. 

● Винаги оставяйте горещите храни да се охладят преди обработка. 

● Не поставяйте никоя част от уреда в микровълнова фурна. 

 
Съвети 
● Ако поставите твърде много храна в стъклената кана, отстранете 

част от сместа и продължете на няколко партиди, в противен случай 
рискувате да повредите двигателя. 

● Не забравяйте, че смесването на твърди храни като кафе на зърна, 
подправки, шоколад или сладолед може да износи остриетата по-
бързо. 

● Пазете се от обработката на определени съставки. Спрете и 
проверявайте често консистенцията. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
● Вижте мерките за безопасност в допълнение към инструкциите по-долу. 
● Преди да започнете почистването, проверете дали 

превключвателят на захранването и регулаторът на 
скоростта са в положение "0" и извадете щепсела от 
контакта. 

● Почистете стъклената кана без химикали или друг вид 
почистваща течност. 

● Никога не използвайте влажна кърпа и не потапяйте 
основата във вода. 

● Ако устройството работи с необичаен шум или сериозно 
треперене, спрете да го използвате и го върнете на сервизния 
агент за проверка. Никога не го ремонтирайте сами. 

● Не почиствайте корпуса на двигателя, захранващия кабел или 
щепсела с вода. 

● Почистете основата с мека, влажна кърпа и малко мек почистващ 
препарат. 

● Напълнете каната до половината с хладка вода, с малко 
препарат за миене на съдове. Пуснете уреда на максимална 
скорост, докато стъклената кана се почисти. 

● Уверете се, че стъклената кана и остриетата са чисти. 
Изплакнете ги и ги подсушете старателно, преди да ги 
използвате отново. 

● Не мийте капака или дозиращата капачка в съдомиялна машина 
или във вряща вода, тъй като капакът може да се деформира. 

● Не използвайте абразивни почистващи препарати.
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Ние не поемаме отговорност за дефекти, дължащи се на 
неправилна употреба на устройството и за щети, 
причинени от поддръжка или ремонт, извършени от трета 
страна или от инсталиране на неоторизирани части. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остриетата на стъкле-

ната кана са много остри. 
 

ВАЖНО: Винаги изключвайте основата и отстранявайте 

стъклената кана и комплекта, преди да се опитате да развиете 
предпазителя на острието. 

 

ВАЖНО: Никога не инсталирайте и не оставяйте 

предпазителя на острието за съхранение върху основата, освен 
ако не е в стъклената кана. 

 

ВАЖНО: Никога не разглобявайте кутията сами, изпратете 

продукта в нашия сервиз за следпродажбено обслужване, ако има 
проблем с основата. 

 
Съхранение 

 

● След като го използвате, опаковайте го отново и го 
съхранявайте на сухо място и избягвайте пряка слънчева 
светлина. 

● Уверете се, че устройството е извън обсега на деца. 

● Пазете го на сухо, преди да го опаковате отново. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Напрежение: 220-240V~  
Честота: 50-60Hz  
Мощност: 800W 
Номинален капацитет на каната на пасатора: 1,5 л 
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Това лого, прикрепено към продукта, показва, че това устройство, 
чието третиране по време на изхвърляне се управлява от Дирек-
тива 2012/19/EC, свързана с отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване (WEEE). Наличието на опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване може потенциално да 
окаже въздействие върху околната среда и човешкото здраве по 
време на цикъла на възстановяване на продукта. Следователно, в 
края на своя полезен живот, това устройство не трябва да се 
изхвърля с несортирани битови отпадъци. 

Като потребител, вашата роля е решаваща в цикъла на повторната употре-
ба, рециклирането и други форми на възстановяване на електрическо и 
електронно оборудване. Центровете за оползотворяване и събиране на 
отпадъци се предоставят за вас от местните общности (центрове за 
рециклиране) и от дистрибутори. 
Вие носите отговорност за използването на системите за събиране на отпадъци, 
които са на ваше разположение. 

 
Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми 
или щети в резултат на: 

(1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта; 

(2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности 
и поради корозия, 

(3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, 
разглобяване или ремонт; 

(4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите 
на продукта или свързване към неправилно напрежение; 
(5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или 
одобрени от производителя. 

 
Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният 
номер на продукта бъдат премахнати 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
В България този продукт се внася от: 

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД 



 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

www.schneiderconsumer.com 

http://www.schneiderconsumer.com/

