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Blender
Instrukcja obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia, również jeśli 
używasz urządzeń podobnego typu. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób podany 
w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. 

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód 
sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie potrzeby 
prosimy o zapakowanie urządzenia do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL
SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT
SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS



PL-2

Blender
SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL / SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT / SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RS

PL

 07/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. 

SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................... 3
OPIS URZĄDZENIA ......................................................................................................................................... 5
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ....................................................................................................................... 6
PRZYMOCOWANIE I ZDEMONTOWANIE NASADKI MIKSUJĄCEJ ............................................................... 6
OBSŁUGA URZĄDZENIA ................................................................................................................................ 6
RADY DOTYCZĄCE MIKSOWANIA ............................................................................................................... 6
SZYBKI PRZEWODNIK PO MIKSOWANIU  .................................................................................................... 7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .................................................................................................................... 7
DANE TECHNICZNE ........................................................................................................................................ 9
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM ............................ 9
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ........................................... 9



PL-3

Blender
SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL / SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT / SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RS

PL

 07/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

• Z tego urządzenia mogą korzystać osoby 
o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim 
doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi 
sprawowany nadzór lub zostały one pouczone 
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny 
sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego 
niebezpieczeństwa.

• Dzieci nie powinny używać tego urządzenia 
ani się nim bawić. Urządzenie i jego kabel 
sieciowy należy przechowywać z daleka od 
dzieci. 
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WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

•  Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na 
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku. 

• Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub basenu. 
•  Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub 

które nie są przeznaczone do tego urządzenia.
• Ne umieszczaj urządzenia na parapetach okiennych.
•  Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią. 
• Umieszczaj urządzenie zawsze na równej, suchej powierzchni. 
•  Nie wlewaj do urządzenia wody ani innych płynów.
•  Urządzenie należy zawsze wyłączyć z gniazdka sieciowego, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed 

montażem, demontażem i czyszczeniem.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i zostało skonstruowane do 

celów opracowania zwykłej ilości produktów spożywczych w gospodarstwach domowych.
• Nie używaj urządzenia do celów przemysłowych ani na dworze!
• W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli. 
• Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia, odłącz go od sieci elektrycznej i schowaj w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 
• Nie kładź urządzenia na płytę kuchenki elektrycznej czy gazowej lub w pobliżu niej. Nie umieszczaj 

urządzenia w pobliżu otwartego ognia i innych urządzeń, będących źródłem ciepła.
•  Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub 

z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego. 
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić wyspecjalizowanej firmie/

serwisowi.
• W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek 

– niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego 
urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie / serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie 
obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji. 

• Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj 
go przez ostre przedmioty. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zwróć uwagę, aby 
kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.

• Nie należy odłączać urządzenia z prądu pociągając za kabel – niebezpieczeństwo uszkodzenia 
przewodu zasilającego / wtyczki. Przewód zasilania odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez 
pociągnięcie za jego wtyczkę. 

• Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
• Przed podłączeniem zdejmowanej części do części silnikowej lub przed jej zdjęciem upewnij się, że 

urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego. 
•  Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli spodnia zdejmowana część nie jest dobrze przymocowana do 

jednostki silnikowej. Nie uruchamiaj urządzenia na sucho. Niewłaściwe zastosowanie urządzenia 
może mieć niekorzystny wpływ na czas jego eksploatacji.

• Nie wkładaj rąk do pojemnika służącego do miksowania, kiedy urządzenie jest włączone. 
• Nie wkładaj do pojemnika służącego do miksowania innych rzeczy niż artykuły spożywcze, które 

mają zostać zmiksowane.
• Gorące potrawy należy przetwarzać w małych ilościach – istnieje niebezpieczeństwo wypryśnięcia 

lub wylania się potrawy. Zbyt gorące potrawy pozostawiamy, aż przestygną przed miksowaniem co 
najmniej do temperatury 60 °C.

• Nigdy nie używaj blendera do miksowania artykułów spożywczych na gorącej płycie grzewczej lub 
rozpalonej płycie gazowej.

•  Czas pracy urządzenia wynosi 1 min. Po jednej minucie należy wyłączyć urządzenie co najmniej na 
dwie minuty. Jeśli używasz blendera do miksowania lepkich lub twardych artykułów spożywczych, 
zaleca się wyłączanie urządzenia po 20 sekundach pracy i jego ponowne włączenie najwcześniej po 
dwu minutach.

•  Uwaga! Noże służące do miksowania są ostre! W żadnym przypadku nie wolno ich dotykać, kiedy 
urządzenie jest włączone!
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OPIS URZĄDZENIA

A

1

2

3

4

5

6

1 Płynna regulacja obrotów
2 Włącznik ON/OFF 
3 Jednostka silnikowa
4 Zdejmowana nasadka miksująca
5 Noże miksujące (są umieszczone pod osłoną nasadki miksującej)
6 Naczynie do miksowania, pojemność 500 ml
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyjmij urządzenie i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego.
2. Dokładnie umyj zdejmowaną nasadkę miksującą A4 i naczynie do miksowania A6 ciepłą wodą 

z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Części te należy następnie opłukać pitną wodą i dokładnie 
wytrzeć do sucha. 

Uwaga:
Zadbaj o to, aby w nasadce miksującej A4 nie pozostała woda, która po zmontowaniu 
urządzenia mogłaby się przedostać do jednostki silnikowej A3 i uszkodzić ją.

PRZYMOCOWANIE I ZDEMONTOWANIE NASADKI MIKSUJĄCEJ

1. Przyłóż nasadkę miksującą A4 do jednostki silnikowej A3 i przymocuj ją poprzez jej przekręcenie 
w kierunku symbolu zamkniętego zamka umieszczonego na urządzeniu.

2. Podczas demontażu blendera przytrzymuj jedną ręką jednostkę silnikową A3, a drugą ręką 
przekręć nasadkę miksującą A4 w kierunku symbolu otwartego zamka umieszczonego na 
urządzeniu i zdejmij ją.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Ten blender jest przeznaczony do miksowania past, majonezu, koktajli owocowych lub mlecznych, 
sosów, potraw dla dzieci, purré itp.

2. Włóż składniki, które chcesz zmiksować, do naczynia do miksowania A6 lub do innego 
odpowiedniego naczynia.

3. Podłącz kabel sieciowy do gniazdka napięcia elektrycznego. Przytrzymaj blender za jednostkę 
silnikową A3 i zanurz nasadkę miksującą A4 do naczynia ze składnikami. 

4. Aby włączyć mikser, wciśnij włącznik A2. Mikser będzie pracować, dopóki włącznik A2 będzie 
wciśnięty. Ze względów bezpieczeństwa po zwolnieniu włącznika A2 dojdzie do wyłączenia miksera.

Uwaga:
Maksymalny czas pracy blendera wynosi 1 min. Po jednej minucie należy wyłączyć urządzenie 
co najmniej na 2 minuty. 
Jeśli używasz blendera do miksowania lepkich lub twardych potraw, skróć czas pracy do 20 sekund.

5.  Regulator A1 służy do płynnej regulacji obrotów silnika.
6. Jeżeli blender nie będzie używany, należy go odłączyć od gniazdka sieciowego.

RADY DOTYCZĄCE MIKSOWANIA

1. Przed rozpoczęciem miksowania pokrój potrawy na mniejsze kawałki. Większą ilość potraw należy 
podzielić na kilka mniejszych porcji.

2. Podczas miksowania niektóre płyny zwiększają swoją objętość. Z tego względu naczynie A6 należy 
napełnić maksymalnie do ¾ jego pojemności. Maksymalna pojemność naczynia jest oznaczona 
kreską 500 ml. 
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Uwaga:
Blendera nie należy używać do miksowania kostek lodu lub ziarna kawy. Mogłoby to 
doprowadzić do uszkodzenia nożów miksujących A5

3. Podczas miksowania blender należy przytrzymać tak, aby nasadka miksująca A4 była skierowana 
pionowo do dna naczynia. Zadbaj o to, aby noże miksujące A5 były zanurzone w opracowywanych 
składnikach przez cały czas miksowania. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do rozpryskania 
składników poza naczyniem. 

4. Aby składniki zostały równomiernie zmiksowane, należy wykonywać nasadką miksującą A4 
powolne ruchy koliste. Jeśli składniki lepią się do noży miksujących A5 lub ścianek naczynia A6, 
przerwij proces miksowania. Odłącz blender od gniazdka sieciowego. Za pomocą łopatki oczyść 
ścianki naczynia A6 i noże miksujące A5. Następnie podłącz ponownie blender do gniazdka 
sieciowego i kontynuuj opracowywanie składników.

5. Naczynie A6 zostało dostarczone wraz z pokrywką, dzięki której nie zużyte resztki potraw można 
przechowywać w lodówce.

SZYBKI PRZEWODNIK PO MIKSOWANIU 

Rodzaj produktu Ilość Czas przetwarzania Wybór prędkości

Dania dla dzieci, sosy 200–300 g 45 s Niska prędkość

Koktajle 300 ml 30 s Wysoka prędkość

Owoce, warzywa 200 g 45 s Niska prędkość

Sery 100 g 30 s Niska prędkość

Uwaga:
Podany powyżej czas ma charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywisty czas przygotowywania 
zależy od tego, na ile dokładnie chcesz zmiksować składniki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

 Po każdym użyciu wyczyść blender.
 Najpierw usuń resztki potraw, przylepione do nożów miksujących A5. Zanurz nasadkę A4 

w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego płynu do mycia naczyń i włącz na chwilę blender. 
Dzięki temu dojdzie do usunięcia dużych resztek potraw z noży miksujących A5. Przed kolejnym 
czyszczeniem odłącz blender od gniazdka sieciowego.

 Zdemontuj nasadkę miksującą A4. Opłucz ją pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz lub umyj 
ją w zmywarce do naczyń.

Uwaga:
Zadbaj o to, aby w nasadce miksującej A4 nie pozostała woda, która po zmontowaniu 
urządzenia mogłaby się przedostać do jednostki silnikowej A3 i uszkodzić ją.

 Wytrzyj jednostkę silnikową A3 delikatnie zwilżoną ściereczką , a następnie wysusz ją. 
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Uwaga:
Jednostki silnikowej A3 nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach.

 Naczynie do miksowania A6 i jego pokrywę można umyć pod bieżącą wodą przy zastosowaniu 
neutralnego płynu do mycia naczyń lub w zmywarce do naczyń.

 Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ścierne, benzyny, 
rozpuszczalników itp.
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DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia .............................................................................................................220–240 V
Częstotliwość nominalna ...................................................................................................................50/60 Hz
Nominalny pobór mocy .........................................................................................................................400 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym ............................................................................ II
Głośność .............................................................................................................................................48 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 48 dB (A), co oznacza poziom A mocy 
akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub 
wzmocnionej izolacji.
 

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania 
odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych 
wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym 
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu 
tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego 
zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego 
nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja 
odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe 
składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą 
zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą. 
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