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Инструкции за безопасност


Винаги използвайте уреда по предназначение



Уредът не трябва да се използва от деца



Свържете уреда към заземено контактно гнездо, уверете се че волтажът на
устройството отговаря на локалния ви волтаж



Контактът трябва да бъде защитен с най-малко 16 А автоматичен прекъсвач



Пазете уреда и захранващия кабел далеч от деца



Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст и нагоре и хора с намалени
физически, сетивни и ментални възможности или липса на опит и познание ако са
оставени без надзор или инструкция засягаща използването на уреда по безопасен
начин и разбиране на риска. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и
използването на уреда не трябва да се прави от деца освен ако не са над 8 годишна
възраст и под наблюдението на възрастен.



Инспектиране на уреда за видими следи на повреда преди използване. Не използвайте
уред, който е повреден или има повреден захранващ кабел или щепсел.



Ако уредът или захранващия кабел са повредени трябва да се поправят или
захранващия кабел да се подмени от производителя, сервизен агент или подобно
квалифицирани хора за избягване не риска. Неадекватен ремонт може да доведе до
сериозни щети и ще се избегне всякакъв гаранционен иск.



Внимание: Риск от нараняване. Не докосвайте остриетата и повърхността на рендето
когато ги почиствате. Премахнете защитата на острието много внимателно.



Избягвайте контакт от въртящите инструменти с пръсти, коса, дрехи, ножове или други
инструменти



Не отваряйте уреда. Опасност от електрически шок.



Винаги изключавайте уреда когато не го използвате, преди монтажа, демонтаж и
почистване.



Не използвайте уреда с помощта на външен таймер или отделна система за
дистанционно управление



Не превишавайте количеството и времето. След превишено използване оставете уреда
да се охлади до следващото използване.



Не потапяйте мотора във вода или друга течност нито да го изплаквате под течаща
вода. Използвайте мокра кърпа за целта.
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Не го използвайте на открито



Никога не използвайте уреда в гореща, много влажна или мокра околна среда. Никога
не поставяйте уреда или захранващия кабел на гореща повърхност или близо до
пламъци.



Никога не издърпвайте кабела с мокри ръце



Дръжте щепсела вместо захранващия кабел когато изключвате уреда



Изключете щепсела в случай на спиране на тока за да се избегне непреднамерено
рестартиране



След изключване на уреда се уверете, че е в пълен застой преди да започнете
следващите операции



Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите че не си играят с уреда



Поставете уреда на ниво за топлинна и водоустойчива повърхност



Никога не носете или дърпате уреда от захранващия кабел. Не дърпайте захранващия
кабел над остри повърхности. Не го накланяйте



Уверете се че всички пластмасови тела, торбички и т.н. се пазят далеч от бебета и
млади деца. Опасност от задушаване.



Уверете се, че капака е затворен преди да започнете операцията



Дръжте захранващия кабел далеч от всякакви въртящи инструменти



Не използвайте крехки контейнери направени от тънко стъкло или много фин порцелан
за работа с уреда



Основното гнездо трябва да бъде лесно достъпно и да позволява бързо изключване в
случай на спешен случай.

Скъпи клиенти,
Поздравления за покупката на Smeg. Прочетете всички инструкции преди използването на
уреда.

Предназначение и употреба
Това устройство е предназначено за месене , мачкане , кълцане на храна и разбиване на яйца
на пухкав крем. Използвайте го само според инструкцията. Уреда трябва да се използва в
домашни или подобни на домашните условия среда, но не и за комерсиална употреба,
например: магазини, офиси и подобна работна среда , хотели, мотели , в земеделски
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предприятия и в друга подобна среда като закуска в леглото. Спазвайте инструкциите за
безопасност.

Преди да използвате за първи път-Почистете уреда и всички подвижни части
( вижте почистване и грижа)

Части на уреда
1. Бутон Старт/Стоп и Турбо
2. Избор на скорост
3. Мотор
4. Стоманена част на блендера и острие
5. Компонент за поставяне на аксесоари
6. Бъркалка за контакт с храна
7. Уред за пасиране на зеленчуци
8. Предпазител за бъркалката
9. Нож за рязане
10. Капак
11. Купа от BPA-free TritanTM
12. Купа BPA-free TritanTM с вместимост 1.4 литра
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Употреба на блендера и бъркалката

Прикачете блендера или бъркалката към мотора.

Включете щепсела в контакта.

Потопете напълно блендера или бъркалката в продуктите

Натиснете бутона

За да достигнете максимална функция натиснете бутона Турбо (Turbo)

Придвижвайте уреда внимателно през съставките в посока нагоре - надолу

Извадете щепсела от контакта.
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Внимание !


Никога не докосвайте остриетата, има опасност да се нараните



Изключете уреда, когато поставяте или премахвате някоя от подвижните части.



Пазете мотора от контакт с течности или съставките, които приготвяте.

Бележки:


Не използвайте уреда по-дълго от 1 минута, за да предотвратите прегряване на
мотора.



Ако по време на употреба забележите, че дръжката започва да загрява преклалено
много, спрете и уставете уреда да се охлади, преди да го използвате отново.



Чашата не е подходяща за употреба във печка или миковълнова фурна.

Употреба на уред за пасиране на зеленчуци
Поставете сварените и отцедени зеленчуци в купата. Прикачете уредът за
пасиране(1)към мотора(2). Изберете скорост. Потопете главата на уредът за пасиране в
картофите или други зеленчуци и натиснете бутона ON / OFF (4). Повдигайте потапяйте
на различно място в тавата или купата. Продължете, докато картофите / зеленчуците
станат на пюре по ваш вкус

Употреба на миксера

6

Поставете острието точно върху чопчето в купата.

Поставете съставките в купата.

Поставете капака и завъртете по часовниковата стрелка, докато не се заключи

Поставете моторът. Уверете се че е поставен коректно.

Включете щепсела в контакта.

Използвайте бутона старт/стоп или Турбо.
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Внимание


Изберете стабилна повърхност върху , която да поставите миксера.



Винаги сваляйте остриетата от купата, като се уверите че не ги докосвате.



Нарязвайте храната на малки парчета преди да я сложите в купата.

Бележки


Не използвайте уреда по-дълно от 1 минута, за да предотвратите прегряване на
мотора.



Ако по време на употреба забележите, че дръжката започва да загрява преклалено
много, спрете и уставете уреда да се охлади, преди да го използвате отново.



Купата на миксера не е подходяща за употреба във печка или миковълнова фурна.

Почистване и грижа
Преди почистване, изключете уреда, издърпайте кабела и оставете уреда да се охлади.



Премахнете всички подвижни части от устрйството и ги почистете веднага след като сте
го използвали.



Почистете купата ,чашата и острието под топла течаща вода с почистваща четка и
препарат. Внимание остриетата на блендера имат остри ръбове.



Избягвайте почистването с груби или абразивни предмети.



Почистването на мотора може да стане чрез мокър парцал.



Никога не потапяйте мотора във вода.



Уверете се всички части са абсолютно сухи.

телефон на сервиз 0700 11 770
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