Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi

750W Mixer set

Hakken, kloppen, mixen, malen
en pureren in een handomdraai.
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Mixer set

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken
van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen
en adviezen voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het
apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend
resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat
u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften
•

•

•

•

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het
garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis
hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat
dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die
daar eventueel het gevolg van is.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar
beneden hangt.

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel
waar het voor bestemd is.
Reparaties dienen te geschieden door een bekwame
gekwalificeerde dienst(*).
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het
in direct contact komt met eetwaren.
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet
met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste
wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en
schade toebrengen aan het apparaat.
Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
schok.
Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en
voor onderhoudswerkzaamheden.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd
is, moet u het laten vervangen door een geautoriseerd
servicecentrum(*) om gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.
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(*) Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de
fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke
herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve
het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Bediening en onderhoud
•
•
•

Onderdelenbeschrijving

•

1. Snelheidsschakelaar
2. Knop voor normale snelheid
3. Knop voor turbosnelheid
4. Behuizing
5. Ontgrendelknoppen
6. RVS staaf
7. Deksel
8. Kom
9. Mes
10.Garde
11. Garde opzetstuk
12.Maatbeker

•

1

Voor het eerste gebruik

2

Was, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, de RVS
staaf, de garde de kom, de maatbeker en het mes in een warm
sopje. Spoel ze hierna af en droog ze grondig. Deze delen zijn tevens
afwasmachinebestendig. Let op! Het mes is zeer scherp, pak het altijd
vast aan het kunststof gedeelte anders kunt u zich ernstig verwonden.
Let op! De behuizing, het garde opzetstuk, en het deksel nooit in water of
in een andere vloeistof dompelen of onder de kraan afspoelen, maar met
een vochtige doek afnemen. Laat de mixer nooit langer dan 1 minuten
continu draaien, en laat de mixer daarna altijd 15 seconden afkoelen.
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Gebruik van de RVS staaf
•

8
9

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de
netspanning van uw huis. Voltage 220V-240V 50Hz.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde
gootsteen of iets dergelijks.
Probeer het apparaat wat toch in het water is gevallen nooit vast te
pakken maar trek eerst de stekker uit het stopcontact.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en
zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit
apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

De RVS staaf is bedoeld voor: Het mengen van vloeistoffen, bijv.
zuivelproducten, sauzen, vruchtensappen, soepen, drankjes
en milkshakes. Voor het mixen van zachte ingrediënten, bijv.
pannenkoekbeslag of mayonaise. Het pureren van gekookte
ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoedsel.
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•
•

•

•

•

Druk de RVS staaf op de behuizing tot deze vast klikt.
Steek de stekker in het stopcontact en dompel de meskap volledig
onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen. Houd de knop
voor normale snelheid of de knop voor turbosnelheid ingedrukt om
het apparaat in te schakelen.
Als u op de knop voor normale snelheid drukt, kunt u de snelheid
aanpassen met de snelheidsregelaar. Hoe hoger de snelheid,
hoe korter de vereiste bewerkingstijd. Om een andere snelheid te
selecteren, draait u de snelheidsregelaar naar de gewenste stand
voordat of terwijl u de knop voor normale snelheid indrukt.
Wanneer u op de knop voor turbosnelheid drukt, werkt het
apparaat op maximumsnelheid. In dit geval kunt u de snelheid niet
aanpassen met de snelheidsregelaar.
Meng de ingrediënten door het apparaat langzaam in het rond en
op en neer te bewegen. Druk op de ontgrendelknoppen om de
RVS staaf van de behuizing te ontkoppelen.

snelheidsregelaar naar de gewenste stand voordat of terwijl u op de
knop voor normale snelheid drukt. Ga na ongeveer 1 minuut verder
op turbosnelheid door op de knop voor turbosnelheid te drukken.

Gebruik van de hakmolen
•

•

•
•
•

Gebruik van de garde
•

•

•

De garde is bedoeld voor het kloppen van lichte ingrediënten zoals
eiwit, room, instant toetjes, en eieren en suiker voor gebak. Klop
geen dikkere mengsels zoals margarine en suiker, hierdoor kan de
garde beschadigd raken. Gebruik hiervoor de RVS staaf.
Druk het garde opzetstuk op de behuizing tot deze vast klikt en
plaats de garde in het garde opzetstuk, deze klikt vast. Om de garde
van de mixervoet te verwijderen, trekt u de garde uit de mixervoet.
Druk op de ontgrendelknoppen om het garde opzetstuk van de
behuizing te ontkoppelen.
Plaats de ingrediënten in de maatbeker en dompel de garde
volledig in de ingrediënten. Begin op normale snelheid te kloppen
door op de knop voor normale snelheid te drukken dit om spatten
te voorkomen. Om een andere snelheid te selecteren, draait u de

Nl

•

•

De hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten,
vlees, uien, harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog
brood enz.
De messen zijn zeer scherp! Wees voorzichtig wanneer u de
mesunit hanteert, vooral wanneer u deze uit de kom verwijdert,
wanneer u de kom leegt en tijdens het schoonmaken.
Plaats het mes op het draaipunt in het midden van de kom en plaats
de ingrediënten in de kom. Let op! Het mes is zeer scherp.
Draai het deksel met de klok mee op de kom. Plaats de behuizing
op het deksel totdat deze vastklikt.
Houd de knop voor normale snelheid  of de knop voor
turbosnelheid ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als
u op de knop voor normale snelheid drukt, kunt u de snelheid
aanpassen met de snelheidsregelaar. Hoe hoger de snelheid,
hoe korter de vereiste bewerkingstijd. Om een andere snelheid te
selecteren, draait u de snelheidsregelaar naar de gewenste stand
voordat of terwijl u op de knop voor normale snelheid drukt.
Wanneer u op de knop voor turbosnelheid drukt, werkt het
apparaat op maximumsnelheid. In dit geval kunt u de snelheid niet
aanpassen met de snelheidsregelaar.
Laat na het verwerken de knop voor normale snelheid of de knop voor
turbosnelheid los om het apparaat uit te schakelen en wacht totdat het
mes gestopt is met draaien. Druk op de ontgrendelknoppen (nr. 6) om
het het deksel van de behuizing te ontkoppelen en draai het deksel
tegen de klok in om het te verwijderen.
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Tips
•

•

•

•

Als de ingrediënten aan de wand van de kom blijven kleven, laat de knop
dan los om het apparaat uit te schakelen en verwijder de ingrediënten
van de wand met een spatel of door wat vloeistof toe te voegen.
Het apparaat hakt zeer snel. Gebruik de knop voor normale
snelheid of de knop voor turbosnelheid. Als u de knop voor
turbosnelheid gebruikt, moet u deze slechts kort gebruiken om te
voorkomen dat het voedsel te fijn wordt gehakt.
Laat het apparaat niet te lang doorwerken wanneer u (harde) kaas
of chocolade hakt. Deze ingrediënten worden anders te heet,
waardoor ze gaan smelten en klonteren.
Gebruik de hakmolen niet om zeer harde ingrediënten zoals
koffiebonen, kurkuma, nootmuskaat of ijsblokjes te hakken,
hierdoor kan het mes bot worden.

Schoonmaken van het apparaat
•

6

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat
niet wordt gebruikt of als het apparaat gereinigd wordt. De
behuizing, het garde opzetstuk en het deksel nooit in water of in
een andere vloeistof dompelen of onder de kraan afspoelen, maar
met een vochtige doek afnemen.
• De RVS staaf, de garde, de kom, de maatbeker en het mes
afwassen in een warm sopje. Spoel ze hierna af en droog ze
grondig. Deze delen zijn tevens afwasmachinebestendig. Let
op! Het mes is zeer scherp, pak het altijd vast aan het kunststof
gedeelte anders kunt u zich ernstig verwonden.
             
	LET OP! De messen zijn zeer scherp, probeer nooit zelf het mes van
de RVS staaf los te halen en pas op met het schoonmaken ervan.
Voorkom ieder lichamelijk contact met de messen, deze kunnen u of
anderen ernstig verwonden.

Aanwijzingen ter bescherming
van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij
het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische
en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop.
De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het
hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een
belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer
bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het
verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG. Inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen
en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/
EEC. Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel
gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de
“laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften
van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische compatibiliteit”
en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Blender ręczny

Drogi kliencie,
Składamy gratulacje i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości
produktu. Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie,
tak aby jak najlepiej użytkować urządzenie. Podręcznik zawiera
wszystkie konieczne instrukcje oraz porady dotyczące użytkowania,
czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Postępowanie zgodne z
instrukcjami gwarantuje doskonałe wyniki, oszczędność czasu oraz
uniknięcie wszelkich problemów w przyszłości. Mamy nadzieję, że
użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu wiele przyjemności.

•
•
•
•
•
•
•

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
•

•

•

•

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję,
kartę gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z
wewnętrznym opakowaniem.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy,
chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią
nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły
go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.

•

•

•
•
•
•

Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej
powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez
kompetentnego i wykwalifikowanego naprawa(*).
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
Urządzenie to musi być zawsze utrzymywane w czystości,
ponieważ styka się z żywnością.
Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu
sieciowemu w domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220240V 50Hz. Gniazdo elektryczne musi być swobodnie chronione, a
wartość natężenia prądu musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi standardami w zakresie
pól elektromagnetycznych (EMF). Zgodnie z dostępnymi
obecnie dowodami naukowymi użytkowanie tego urządzenia
jest bezpieczne, o ile jest ono obsługiwane właściwie i zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika.
Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez
producenta, może prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje
unieważnienie posiadanej gwarancji.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także
należy uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenia tego nie należy używać na dworze.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Przed wymianą części zamiennych lub podjęciem czynności
konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od gniazda
elektrycznego.
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•

•
•
•

Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są
uszkodzone albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało
w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia,
uszkodzony kabel lub wtyczkę powinien wymienić upoważniony
technik(*). Urządzenia tego nie należy naprawiać samodzielnie.
Urządzenia tego nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła.
Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od gniazda
elektrycznego.
Urządzenia tego nie należy używać w łazience ani w pobliżu
zlewu wypełnionego wodą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, pod
żadnym pozorem nie można dotykać bezpośrednio urządzenia;
należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

*			Kompetentny i wykwalifikowany naprawa: dział posprzedażny
producenta, importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana,
zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju
napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie
wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku
urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej
elektryków.

Części opis
1. Regulacja prędkości
2. Przycisk normalnej prędkości
3. Przycisk prędkości turbo
4. Korpus
5. Końcówka do mieszania
6. Przyciski zwalniające
7. Drążek ze stali nierdz.
8. Podstawa końcówki mieszającej
9. Miska
10.Pokrywa
11. Noże
12.Miarka
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Obsługa i konserwacja
•
•
•

•

•

•

Z urządzenia zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe.
Upewnić się, że wartości prądu w sieci zasilającej odpowiadają
wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Napięcie znamionowe: prąd zmienny 220-240V 50 Hz. Prosimy
nie używać urządzenia w pobliżu zlewozmywaków wypełnionych
wodą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, w pierwszej kolejności
należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni
pozostawiając wokół niego co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy ani do pracy na
wolnym powietrzu.
Przed pierwszym użyciem należy umyć drążek ze stali
nierdzewnej, końcówkę do mieszania, miskę, miarkę i noże ciepłą
wodą z płynem do mycia naczyń. Wypłukać i dokładnie wysuszyć.
Te części można myć w zmywarce.
UWAGA! Noże są bardzo ostre. Przy wyjmowaniu należy je
trzymać za plastikową część i unikać kontaktu z ostrzami – grozi
poważnym zranieniem. Uwaga! Nie zanurzać korpusu, podstawy
końcówki do mieszania i pokrywy w wodzie ani innym płynie i
nie płukać ich pod kranem. Części te należy czyścić zwilżoną
szmatką. Blender nie powinien pracować dłużej niż przez 1 minutę
bez przerwy. Po upływie tego czasu należy go schłodzić przez 15
sekund.

Korzystanie z urządzenia z drążkiem
ze stali nierdzewnej
Drążek ze stali nierdzewnej jest przeznaczony do:
• Mieszania płynów, np. przetworów mlecznych, sosów, soków
owocowych, zup, drinków i shake’ów. Mieszania miękkich
produktów, np. ciasta na naleśniki czy majonezu. Rozdrabniania
gotowanych produktów, np. dań dla niemowląt.
• Końcówkę mieszającą ze stali nierdzewnej nałożyć na podstawę,
aż słyszalne będzie pstryknięcie.
• Osłonę ostrzy całkowicie zanurzyć w mieszanych składnikach,
dzięki czemu uniknie się ich rozpryskiwania.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia urządzenia z normalną
prędkością lub prędkością turbo. Po włączeniu urządzenia
z normalną prędkością, można ją regulować za pomocą
przełącznika prędkości. Wraz ze wzrostem prędkości mieszania
czas miksowania ulega skróceniu. Chcąc ustawić inną prędkość
mieszania należy przekręcić przełącznik prędkości w żądaną
pozycję przed naciśnięciem przycisku normalnej prędkości lub w
trakcie miksowania.
• Po naciśnięciu przycisku prędkości turbo urządzenie pracuje z
maksymalną prędkością. W takim przypadku nie można regulować
prędkości za pomocą przełącznika.
• Składniki należy miksować nieznacznie unosząc i opuszczając
urządzenie oraz wykonując nim ruchy obrotowe.
• Naciśnięcie przycisku zwalniającego powoduje odłączenie
końcówki miksującej od podstawy.
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Użycie końcówki do mieszania
•

•
•

Końcówka do mieszania służy do mieszania mniejszych
produktów, np. białka jaja, śmietany, deserów błyskawicznych
oraz jaj z cukrem na ciasto. Nie należy mieszać produktów o
grubszej strukturze (np. margaryny z cukrem), aby nie uszkodzić
miksera. Należy wtedy użyć drążka ze stali nierdzewnej. Umieścić
podstawę końcówki do mieszania na korpusie. Po usłyszeniu
kliknięcia, należy umieścić końcówkę do mieszania w podstawie
końcówki.
Wcisnąć przyciski zwalniające, aby rozłączyć podstawę
urządzenia i podstawę końcówki do mieszania.
Zanurzyć trzepaczkę całkowicie w składnikach. Aby uniknąć
chlapania, należy rozpocząć mieszanie z normalną prędkością,
wciskając przycisk normalnej prędkości. Aby wybrać inną
prędkość, należy obrócić pokrętło regulacji prędkości do
pożądanej wartości przed lub podczas wciskania przycisku
normalnej prędkości. Kontynuować z prędkością turbo przez ok. 1
minutę, wciskając przycisk prędkości turbo.

•
•

•

•

•

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Umieścić korpus  
na pokrywie. Powinno być słyszalne kliknięcie.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk prędkości normalnej lub turbo, aby
włączyć urządzenie.
Po wciśnięciu przycisku normalnej prędkości, można regulować
prędkość pokrętłem. Im większa prędkość, tym krótszy czas
obrabiania produktów. Aby wybrać inną prędkość, należy obrócić
pokrętło regulacji prędkości do pożądanej wartości przed lub
podczas wciskania przycisku normalnej prędkości.
Po wciśnięciu przycisku turbo, urządzenie pracuje na
maksymalnych obrotach. W takim przypadku regulacja prędkości
za pomocą pokrętła jest niemożliwa.
Po osiągnięciu żądanych rezultatów, należy zwolnić przycisk
prędkości normalnej lub turbo, aby wyłączyć urządzenie.
Zaczekać, aż ostrze przestanie się obracać.
Wcisnąć przyciski zwalniające i obrócić pokrywę w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

Wskazówki
Używanie siekacza
•

•

•
•
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Siekacz jest przeznaczony do siekania produktów takich, jak
orzechy, mięso, cebula, żółty ser, gotowane jajka, czosnek, zioła,
suchy chleb itp.
Ostrza są bardzo ostre! Należy zachować szczególną ostrożność,
zwłaszcza podczas wyjmowania noży z miski, podczas
opróżniania miski i podczas czyszczenia.
Umieścić noże na osi znajdującej się pośrodku miski.
Uwaga! Noże są bardzo ostre. Przykręcić pokrywę do miski w

•

•

•

Jeśli składniki przylegają do ścianek miski, należy zwolnić
przycisk, aby wyłączyć urządzenie i za pomocą szpatułki odsunąć
składniki od ścianek lub dodać nieco płynu.
Urządzenie sieka bardzo szybko. Użyć przycisku normalnej
prędkości lub przycisku turbo. Przycisku turbo należy używać
krótkotrwale, aby uniknąć zbyt drobnego posiekania składników.
Siekając żółty ser lub czekoladę, nie należy pozostawiać
urządzenia włączonego zbyt długo. W przeciwnym razie składniki
nagrzeją się, zaczną się topić i zbrylać.

Blender ręczny

•

Nie używać ostrza do siekania bardzo twardych produktów, jak np.
ziarna kawy, kurkuma, gałka muszkatołowa, kostki lodu, aby nie
stępić ostrza.

Czyszczenie i konserwacja
•
•

Gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do
czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Umyć drążek ze stali nierdzewnej, końcówkę do mieszania,
miskę, miarkę i noże ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.
Wypłukać i dokładnie wysuszyć. UWAGA! Noże są bardzo
ostre. Przy wyjmowaniu należy je trzymać za plastikową część
i unikać kontaktu z ostrzami – grozi poważnym zranieniem. Te
części można myć w zmywarce. Nie zanurzać korpusu, podstawy
końcówki do mieszania i pokrywy w wodzie ani innym płynie i
nie płukać ich pod kranem. Części te należy czyścić zwilżoną
szmatką. Tych części nie wolno myć w zmywarce.

UWAGA! Noże są bardzo ostre. Nie należy próbować ściagać noży
ze stalowego drążka oraz należy zachować szczególną ostrożność
podczas ich czyszczenia. Unikać kontaktu z ostrzami. Grozi
poważnym uszkodzeniem ciała.

Wytyczne w zakresie ochrony
środowiska
Tego urządzenia z chwilą jego zużycia nie należy
traktować jako zwykłego odpadu komunalnego, lecz należy
go dostarczyć do punktu składowania materiałów do recyklingu
elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego. To
oznaczenia na urządzeniu, instrukcja obsługi oraz opakowanie zwraca
uwagę użytkownika na tę istotną kwestię. Materiały zastosowane
w tym urządzeniu mogą być poddane odzyskowi. Poprzez odzysk
zastosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego użytkownik
wnosi istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji
dotyczących punktów zbiórki zużytych urządzeń należy szukać u
swoich lokalnych władz samorządowych.

pl

Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu
wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.
Produkt
To urządzenie posiada znak zgodności z Dyrektywą Europejską
2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Dzięki zapewnieniu, iż wyrób jest w
prawidłowy sposób przetwarzany jako odpad, pomaga użytkownikowi
w zwalczaniu niekorzystnych następstw dla środowiska i zdrowia
ludzkiego.
Deklaracja zgodności EC
To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na
rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa
Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) Nr 2006/95/EC, wymaganiami
zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC "Kompatybilność
Elektromagnetyczna" oraz wymaganiem Dyrektywy 93/68/EEC.

11

