
PHHB 660 MJ

User's Manual

Návod k obsluze 

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi



Szanowny kliencie,
dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak najlepiej, 
prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
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CZĘŚĆ 1: WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

•  To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze 
oraz osoby o obniżonych zdolnościach fi zycznych, zmysłowych czy 
mentalnych lub z niewystarczającym doświadczeniem i wiedzą, jeśli 
pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o korzystaniu 
z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne zagrożenia. 
Czyszczenia i konserwacji, wykonywanej przez użytkownika, nie 
mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi 
nie jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

•  Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej 

urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.
• Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub basenu. 
• Nigdy nie należy używać wyposażenia, które nie zostało dostarczone wraz z tym urządzeniem lub które nie 

jest przeznaczone do tego urządzenia.
• Ne umieszczaj urządzenia na parapetach okiennych.
• Należy upewnić się, że przewód sieciowy i tyczka nie mogą się dostać do kontaktu z odą i ilgocią.
• Umieszczaj urządzenie zawsze na równej, suchej powierzchni.
• Do części silnikowej urządzenia nie należy wlewać wody ani innej cieczy.
• 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.
• Urządzenia nie wolno używać, jeżeli jest niesprawne, ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę na 

tym przewodzie.
• Jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, jego wymianę należy zlecić wyspecjalizowanej fi rmie/serwisowi.
• W żadnym przypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, nie dokonuj w nim żadnych przeróbek - 

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia 
powierz wyspecjalizowanej fi rmie / 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. Umieść kabel tak, aby nikt po nim 
nie deptał ani nie potykał się o niego. 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.
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• Nie należy używać urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
• Przed podłączeniem zdejmowanej części, nasadki do krojenia lub ubijania do części silnikowej lub przed ich 

zdjęciem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli spodnia zdejmowana część lub nasadka do krojenia czy ubijania nie są 

należycie podłączone do części 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 użytkowania 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 20-30 sekundach pracy i jego ponowne włączenie po jednej czy dwu minutach.

UWAGA:
Noże miksujące urządzenia i nóż do krojenia są ostre! W żadnym przypadku nie wolno ich dotykać, kiedy 
urządzenie jest włączone!

 Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem 
z sieci i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku serwisowania należy korzystać wy-
łącznie z identycznych części zamiennych.

CZĘŚĆ 2: OPIS URZĄDZENIA
1.

2.

9.

10.

11.

3.

4.

5.

8.

6.

7.
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1. Pokrętło regulacji prędkości
2. Przełącznik prędkości  I
3. Przełącznik prędkości  II
4. Część silnikowa (jednostka)

5. Spodnia zdejmowana część
6.  Nasadka do krojenia
7.  Nóż krojący z podwójnym 

ostrzem

8.  Naczynie do krojenia z miarką
9.  Pojemnik do miksowania
10.  Nasadka służąca do 

przymocowania trzepaczki
11.  Trzepaczka

Przed pierwszym użyciem należy urządzenie i yposażenie dokładnie umyć gorącą wodą przy użyciu 
kuchennych środków myjących, a następnie opłukać pitną wodą.

Pokrętło regulacji prędkości
Regulator prędkości (1) służy do ustawiania odpowiedniej prędkości miksowania, krojenia lub ubijania. 
Prędkość można nastawić zgodnie z potrzebą. Poprzez przekręcenie regulatora prędkości w kierunku pr-
zeciwnym do ruchu wskazówek zegara obniżysz prędkość, natomiast poprzez przekręcenie go w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększysz prędkość. Przed włączeniem włącznika nastaw od-
powiednią prędkość. Nie zmieniaj prędkości obrotów podczas pracy urządzenia.

CZĘŚĆ 3: JAK UŻYWAĆ BLENDERA

Ten blender jest przeznaczony do miksowania gotowanych składników (np. do przygotowania dań dla 
dzieci), miksowania płynów (np. przygotowywania koktajli mlecznych, napojów owocowych, sosów itp.) lub 
do miksowania miękkich składników (past, majonezów itp.).

Montaż blendera:
1) Załóż spodnią zdejmowaną część na część silnikową tak (4), aby usłyszeć zatrzaśnięcie. Zablokowanie 

części silnikowej jest sygnalizowane zatrzaśnięciem. 
2) Teraz blender jest gotowy do użycia. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego.

UWAGA:
Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 minutę.

UWAGA:
Jeśli chcesz zdjąć spodnią zdejmowaną część, wciśnij przyciski służące do przymocowania/zdejmowania 
i zdejmij spodnią część.

UWAGA:
Podczas montażu/demontażu blendera upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od 
gniazdka sieciowego. 

Zasady przygotowywania potraw

Potrawa Ilość w g Czas miksowania
Dania dla dzieci, sosy 100 – 300 45 s
Napoje miksowane 100 – 500 30 s
Owoce, warzywa 100 – 200 45 s

Sery 50 – 100 30 s
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Czas przygotowywania potraw zależy od tego, na ile dokładnie chcesz zmiksować artykuły spożywcze. 
Podane ilości i czas mają charakter orientacyjny. 

CZĘŚĆ 4: JAK UŻYWAĆ NASADKI DO KROJENIA

Nasadka do krojenia jest przeznaczona do krojenia takich potraw jak mięso, twardy ser (np. parmezan), 
warzywa (np. cebula, czosnek, marchew itp.), ziół, orzechów (np. orzechów laskowych, włoskich itp.), sus-
zonych owoców (np. śliwek) i podobnego rodzaju produktów. 
Nasadka do krojenia nie jest przeznaczona do rozdrabniania lodu, przypraw (np. orzechów muszka-
tołowych), ziaren kawy lub podobnego rodzaju potraw. 
Przed włożeniem potraw do naczynia należy je pokroić na mniejsze kawałki.

Montaż nasadki do krojenia:
1) Włóż ostrożnie nóż do krojenia (7) do naczynia do krojenia (8). Nałóż nóż do krojenia na środkowy wał 

naczynia do krojenia. Nóż do krojenia należy trzymać zawsze za górną plastikową część. 

OSTRZEŻENIE: 
Nóż do krojenia jest bardzo ostry!

2) Włóż do naczynia potrawy, które chcesz pokroić. Ilość potraw nie powinna przekraczać limitu maksymalnej 
ilości (500 ml), oznaczonego na naczyniu. 

3) Nałóż na naczynie pokrywę nasadki do krojenia (6). Pokrywę należy nałożyć tak, aby środkowy wytłoczek, 
umieszczony w spodniej części pokrywy, był osadzony na krzyżu noża do krojenia, a jednocześnie blokady 
zabezpieczające, umieszczone po bokach pokrywy, pasowały do systemu zabezpieczającego naczynia. Po 
prawidłowym założeniu pokrywy przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, by 
została mocno zablokowana. Sygnałem zablokowania pokrywy jest zatrzaśnięcie. 

4) Aby zdjąć pokrywę, przekręć ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Odblokowanie 
pokrywy jest sygnalizowane trzaśnięciem. Podczas zdejmowania pokrywy zachowaj szczególną ostrożność 
tak, aby nie doszło do przewrócenia naczynia lub odblokowania noża do krojenia i zranienia. 

5) Nałóż część silnikową (4) na zmontowaną nasadkę do krojenia. 
6) Urządzenie jest przygotowane do krojenia. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego. 

UWAGA:
Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 minutę.

UWAGA:
Podczas montażu/demontażu nasadki do krojenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone 
od gniazdka sieciowego. 

UWAGA:
Jeśli chcesz zdemontować urządzenie, postępuj w odwrotny sposób.
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Zasady przyrządzania potraw

Rodzaj potrawy Maksymalna dawka
Czas opracowania 

potrawy
Rozmiary kawał-

ków potrawy

mięso 200 g 15 s 1 - 2 cm

zioła 50 g 6 s

orzechy bez skorupek, 
migdały bez skórki

150 g 15 s

ser 100 g 10 s 1 - 5 cm

chleb 75 g 20 s 2,5 cm

cebula 150 g 10 s ½ 

herbatniki 50 g 20 s 2,5 cm

miękkie owoce 200 g 10 s 2,5 cm

pozostałe warzywa 200 g 20 s 2,5 cm

Czas opracowywania potraw jest uzależniony od tego, na jak małe kawałki chcesz je pokroić. 
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CZĘŚĆ 5: JAK UŻYWAĆ NASADKI DO UBIJANIA

Nasadka do ubijania jest przeznaczona do ubijania ciekłych potraw, śmietany, białka i żółtek jaj, do pr-
zygotowania ciasta biszkoptowego, majonezu itp. Te rodzaje potraw należy opracowywać w mniejszych 
porcjach.

Montaż nasadki do ubijania 
1) Do nasadki służącej do podłączenia trzepaczki ubijającej (10) wsuń trzepaczkę (11) tak, aby doszło do jej 

zatrzaśnięcia. Upewnij się, że trzepaczka jest należycie przymocowana. 
2) Zmontowaną nasadkę do ubijania przymocuj do jednostki silnikowej (4).
3) Urządzenie jest przygotowane do krojenia. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego. 

UWAGA:
Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 minutę.

UWAGA:
Podczas montażu/demontażu nasadki do ubijania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od 
gniazdka sieciowego.

UWAGA:
Jeśli chcesz zdemontować urządzenie, postępuj w odwrotny sposób.

CZĘŚĆ 6: CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektry-
cznego.
Pokrywę silnika (część silnikową) należy wyczyścić lekko nawilżoną ściereczką. Tej części urządzenia 
nigdy nie wolno zanurzać w wodzie ani w innym płynie.
Akcesoria, takie jak naczynie do miksowania (9), można myć w zmywarce do naczyń. Jeśli opracowujesz 
potrawy, które mogą spowodować zmianę koloru powierzchni, przed umyciem lub włożeniem do zmywarki 
potrzyj je olejem roślinnym.
Jednostkę z nożami można umyć poprzez jej zanurzenie w gorącej wodzie z mydłem i łączenie urządzenia 
na krótką chwilę. W tym przypadku należy mieć urządzenie podłączone do gniazdka zasilającego.
Do czyszczenia urządzenia i jego wyposażenia nie wolno używać środków czyszczących powodujących 
jego ścieranie, benzyny lub rozpuszczalnika.
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CZĘŚĆ 7: DANE TECHNICZNE

Névleges feszültség: ..........................................................................................................................................220 – 240 V ~

Névleges frekvencia: ................................................................................................................................................. 50/60 Hz

Névleges fogyasztás: ......................................................................................................................................................600 W

Objętość naczynia do miksowania: ........................................................................................................................... 600 ml

Objętość naczynia do krojenia: ................................................................................................................................... 500 ml

Poziom hałasu: .............................................................................................................................................................. 61 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 61 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycz-
nej w porownaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem 
domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy 
przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europej-
skiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zaku-
pie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować 
cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przy-
padku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy 
urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów 
mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie po-
trzebnych 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 produkt spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycz-
nej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.

Język czeski jest językiem oryginalnym
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.




