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BG Смесител 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания или 

от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините 
за използване на продукта по безопасен начин и разбират потенциалните опасности.

 ■ Деца не трябва да използват този уред, или да си играят с  него. Пазете този уред 
и захранващия му кабел далеч от деца. 

 ■ Преди да свържете този уред към контакт на захранването се уверете, че номиналното 
напрежение на неговия етикет съвпада с напрежението в захранващия контакт. 

 ■ Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности, които са доставени с него.
 ■ Уредът е  предназначен и  конструиран за обработка на стандартно количество 

хранителни продукти в домакинството.
 ■ Не използвайте уреда за други цели, различни от тези, за които е предвиден.

Предупреждение: 
неправилната употреба може да доведе до нараняване. 

 ■ Не използвайте уреда в промишлена среда или на открито.
 ■ Не поставяйте уреда върху електрическа или газова печка, или в  непосредствена 

близост до такива, на ръба на маса, или върху нестабилна повърхност. Поставяйте уреда 
само върху равна, суха и стабилна повърхност.

 ■ Уверете се, че уредът е правилно сглобен, преди да го пуснете в експлоатация.
 ■ Обръщайте по-голямо внимание при работа с  горещи течности, тъй като те могат да 

изпускат пара, или биха могли да изпръскат и причинят изгаряния. Горещите течности 
или храни трябва да се оставят да изстиват до поне 45 °С преди да бъдат поставяни във 
вътрешността на купата за смесване.

 ■ Не оставяйте уреда в режим на непрекъсната работа в течение на повече от 2 минути. 
Преди да го включвате отново го оставяйте да изстива в течение на най-малко 2 минути. 
При обработка на твърди храни или течности с много гъста консистенция не оставяйте 
уреда в непрекъснат режим на работа в течение на повече от 1 минута. 

 ■ Уредът е снабден с термозащита за предпазване на електромотора от повреда в случай 
на претоварване. Ако възникне автоматично изключване на уреда в  резултат на 
претоварване на електромотора, извадете щепсела на кабела от контакта на мрежата 
и оставете уреда да изстива в продължение на поне 15 минути. След това пуснете уреда 
в експлоатация.

 ■ По време на смесване не поставяйте ръцете си или предмети, като кухненски ножове, 
вилици или дървени лъжици и  др. в  купата за смесване. В противен случай може да 
настъпи нараняване или да се повреди уредът.
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 ■ Ако съставките полепват по блока лопатки или вътрешните стени на купата за смесване, 
изключете уреда и  извадете щепсела на кабела от контакта на захранването. Уверете 
се, че блокът от лопатки е спрял да се върти. Внимателно свалете каната за смесване от 
електромотора. Свалете капака и с помощта на пластмасова шпатула почистете блока 
лопатки и стените на каната за смесване. Поставете капака обратно и напасвайте купата 
за смесване обратно към електромотора. Включете щепсела на захранващия кабел 
в електрически контакт и продължете смесването.

 ■ Не потапяйте електромотора и  неговия захранващ кабел във вода или друга течност 
и не мийте тези части под течаща вода.

 ■ При боравене с блока от лопатки и особено когато го изваждате от купата за смесване 
или мелничката, когато изпразвате купата за смесване и когато я почиствате полагайте 
специални грижи, за да избегнете нараняване. Лопатките са остри.

 ■ Не включвайте уреда, когато е  празен. Неправилната употреба на уреда може да се 
отрази негативно върху неговия експлоатационен ресурс.

 ■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, ако няма да го използвате 
и  ако го оставяте без надзор, преди монтаж, демонтаж и  преди почистване или 
преместване.

 ■ Проверявайте дали електромоторът е  изключен, щепселът на кабела е  изваден от 
контакта и  дали въртящите се части са спрели напълно, преди да сваляте купата за 
смесване или мелничката от електромотора.

 ■ Постарайте се контактите на щепсела да не влизат в контакт с влага. Не поставяйте тежки 
предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба 
на масата, или че не докосва гореща повърхност. 

 ■ Не изключвайте уреда от контакта с  дърпане на захранващия кабел. Това би могло 
да повреди захранващия кабел или контакта. Откачвайте кабела от контакта с  леко 
издърпване на щепсела на захранващия кабел.

 ■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в  професионален 
сервизен център. Забранено е да се използва уредът, ако е с повредени захранващ кабел 
или щепсел.

 ■ Не използвайте уреда, когато той не функционира правилно, или показва признаци на 
повреда.

 ■ За да предотвратите възникване на опасна ситуация, не поправяйте уреда сами и не го 
променяйте по никакъв начин. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат 
извършвани в  упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате 
да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или 
гаранция за качество.
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BG Смесител 
Ръководство за потребителя

 ■ Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за 
потребителя внимателно дори и  в  случаите, когато преди това сте се 
запознали с  предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте 
уреда само по начина, описан в  това ръководство за потребителя. 
Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от 
където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба. 

 ■ Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, 
касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или 
гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната 
отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай 
на превоз препоръчваме уредът да се опакова в  оригиналния кашон от 
производителя.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
A1  Капаче
A2 Капак с отвор, който се използва 

за добавяне на съставки 
в купата за смесване по време 
на смесване.

A3 Уплътнителен пръстен, който се 
захваща към капака.

A4 Купа за смесване с вместимост 
1,5 l

A5  Присъединителна гривна
A6 Блок от лопатки 
A7 Уплътнителен пръстен на блока 

от лопатки
A8 Импулсна функция за 

кратковременно смесване 
с максимални обороти.

A9 Функция за разбиване на лед.
A10 Функция за интелигентно 

смесване на хранителни 
съставки за изключителни 
енергийни, плодови 
и зеленчукови напитки. 

A11 Копче за управление на 
оборотите за включване 
и изключване на електромотора 
и задаване на обороти.

A12 Електромотор
A13 Крачета срещу плъзгане
A14 Отделение за съхранение на 

захранващия кабел

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКА ЛОПАТКИ
1. Разположете инструмента за освобождаване спрямо блока от лопатки  

(фиг. B1).
2. Завъртете блока от лопатки наляво (по посока на маркираната с  OPEN 

стрелка) и освободете блока (фиг. B2).
3. Сега можете да извадите блока от лопатки (фиг. B3).

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Извадете уреда и принадлежностите му от опаковъчните материали.
2. Всички части (капачето A1, капакът A2 с  уплътнителния пръстен A3, 

купата за смесване A4, присъединителната гривна A5, блокът от 
лопатки A6 и  уплътнителният пръстен на блока от лопатки A7), които са 
предназначени за контакт с храни, трябва да бъдат измити обилно с гореща 
вода и неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете 
под чиста течаща вода и ги подсушете с фина кърпа за избърсване, или ги 
оставете да изсъхнат по естествен път.

Внимание:
при почистване на блока от лопатки полагайте специални грижи, за 
да избегнете нараняване. Лопатките са остри.

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА
 ■ Преди да започнете да сглобявате или разглобявате уреда, проверете дали 

електромоторът A12 е изключен, щепселът на кабела е изваден от контакта 
и дали въртящите се части са спрели напълно.

1.   Сглобяване и разглобяване на купата за смесване
1.1  Вкарайте блока от лопатки А6 в  присъединителната гривна A5. Върху 

блока от лопатки A6 поставете уплътнителния пръстен A7 и се уверете, 
че е правилно захванат по целия периметър на блока от лопатки А6. 

1.2  Разположете присъединителната гривна А5 с поставени блок от лопатки 
A6 и уплътнителен пръстен A7 отдолу под купата за смесван A4. Завийте 
присъединителната гривна А5 към купата за смесване А4 и я затегнете 
здраво. 

1.3  В отвора на капака А2 поставете капачето A1 и  го завъртете по 
часовниковата стрелка, за да го прикрепите на място. Когато поставите 
всички съставки в буркана за смесване А4, го затворете със сглобения 
капак. Капакът трябва да бъде правилно натиснат надолу по протежение 
на целия му периметър така, че да прилепва добре към ръба на купата за 
смесване А4.

1.4  При разглобяване на купата за смесване се процедира в  обратна 
последователност.

2.   Прикрепване на купата за смесване към блока на електромотора 
и нейното сваляне

2.1  Поставете електромотора A12 върху равна и суха повърхност, например 
кухненски плот. Поставете сглобената купа за смесване върху блока 
на електромотора A12 и  я  натиснете надолу, за да я  захванете към 
електромотора A12. Сглобената купа за смесване може да бъде 
поставяна върху електромотора A12 в  две посоки. Дръжката сочи или 
надясно, или наляво. 

2.2  За да я свалите, просто повдигнете купата за смесване A4.

РАБОТА С УРЕДА 
1. Уверете се, че копчето A11 е  поставено в  положение OFF и  че 

електромоторът A12 е изключен от контакта.
2. Сглобете смесителя съгласно инструкциите в  глава „Сглобяване 

и разглобяване на уреда“.
3. Поставете храната или налейте течностите, които искате да смесвате, 

в купата за смесване A4. Затворете здраво купата за смесване А4 с помощта 
на капака съгласно указанията в  глава „Сглобяване и  разглобяване на 
уреда“.

Забележка:
максималната вместимост на купата за смесване A4 е  1,5 литра. 
Не препоръчваме пълнене на купата за смесване с  повече от 1,2 l 
течност. Течности, които увеличават обема си по време на смесване, 
са приготвят най-добре на малки партиди.

4. Вкарайте щепсела на захранващия кабел в  контакта и  завъртете копчето 
A11 до необходимите обороти. Препоръчваме най-напред задаване на по-
ниски обороти, за да могат съставките да се смесят заедно. След това се 
задават по-високи обороти според необходимостта. По време на смесване 
винаги използвайте ръката си за притискане на капака A2 от горе. 
Импулсното ниво е  подходящо, когато желаете да смесвате съставките 
за кратко при най-високите обороти. За да пуснете импулсното ниво, 
натиснете бутона А8 и  го задръжте натиснат до тогава, до когато искате 
да смесвате при максималните обороти. Импулсната функция се изключва 
автоматично веднага след като освободите бутона A8.

Забележка:
импулсният бутон А8 работи дори когато копчето A11 е завъртяно 
в положение OFF.

Внимание:
Максималното време за работа е  2 минути. Не оставяйте уреда 
в режим на непрекъсната работа за по-дълго, отколкото е посочено 
по-горе. След това оставяйте уреда да изстива в  течение на  
2 минути. При обработка на твърда храна или течности с много гъста 
консистенция не оставяйте уреда в  непрекъснат режим на работа 
в течение на повече от 1 минута.

5. След сваляне на капачето A1 можете да добавяте храна или течности 
в купата за смесване A4 по време на смесване. За да отстраните капачето 
A1, го завъртете обратно на часовниковата стрелка и го свалете. Капачето 
А1 може да бъде използвано като съд за добавяне на съставки. 

6. В случай че полепва храна по блока от лопатки A6 или стените на купата 
за смесване A4, изключете уреда със завъртане на копчето за управление 
на оборотите A11 в  положение OFF (изключено) и  извадете щепсела на 
кабела от контакта. Уверете се, че блокът от лопатки A6 е спрял да се върти. 
Внимателно свалете сглобената купа за смесване от електромотора A12. 
Махнете капака A2 и с помощта на пластмасова шпатула почистете блока 
от лопатки A6 и вътрешността на купата за смесване A4. Поставете капака 
A2 обратно и напасвайте купата за смесване обратно към електромотора 
A12. Включете щепсела на захранващия кабел в  електрически контакт 
и продължете смесването.

7. След като свършите да използвате уреда, поставяйте копчето за 
управление на оборотите A11 в положение OFF (изключено) и изваждайте 
щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт. Проверете дали 
блокът от лопатки A6 е спрял да се върти и свалете купата за смесване от 
електромотора A12. Използвайте пластмасова шпатула, за да извадите 
съставките от купата за смесване A4. 

8. Разглобявайте купата за смесване в  съответствие с  инструкциите, 
съдържащи се в  глава „Сглобяване и  разглобяване на уреда“ 
и я почиствайте съгласно указанията в глава „Почистване и поддръжка“.

МНЕНИЯ И СЪВЕТИ ЗА СМЕСВАНЕ
 ■ Най-напред нарязвайте храните с  твърда консистенция( като плодове 

и  зеленчуци, на по-малки парчета с  размери 2 до 3 cm и  едва тогава ги 
смесвайте.

 ■ Най-напред смесвайте по-малко количество съставки и  след това 
постепенно добавяйте останалите съставки през отвора в  капака A2 
по време на смесване. По този начин се постигат по-добри резултати, 
отколкото чрез добавяне на всички съставки в  купата за смесване A4 
наведнъж. 
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 ■ Ако трябва да се смесват храни с твърда консистенция заедно с течности, 
препоръчваме най-напред смесване на храните с  по-малко количество 
течности. След това постепенно добавяйте останалите течности през 
отвора в  капака A2 по време на смесване. По време на смесване винаги 
използвайте ръката си за притискане на капака A2 от горе.

 ■ За смесване на много плътни течности препоръчваме да се използва 
импулсното ниво, така че блокът от лопатки A6 да не засяда твърде често. 
Пускайте смесителя многократно в течение на кратки интервали от време. 

 ■ Ледените кубчета трябва да бъдат обработвани веднага след като бъдат 
извадени от фризера. Когато ледът започва да се топи, ледените кубчета се 
слепват заедно и смесването им няма да бъде възможно.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗИ СПРАВКИ ПО ПРЕРАБОТКА НА 
СЪСТАВКИ

Съставки Избор на обороти Препоръчително 
време за смесване

Плодове и зеленчуци, 
нарязани на малки парченца 4 – 6 30 s

Бебешки храни 4 – 5 40 s
Заливки, плънки и маринати 2 – 3 30 s
Шейкове и коктейли 5 – 6 40 s
Супи 3 – 4 30 s
Ледени кубчета Бутон „ICE CRUSH“ –

Забележка:
Горните времена за преработка на храни са само за справка. 
Действителното време за смесване зависи от големината на 
съставките, тяхното количество и изискваната крайна консистенция.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 ■ Преди почистване на уреда винаги го изключвайте със завъртане на 

копчето за управление на оборотите A11 в  положение OFF (изключено) 
и изваждайте щепсела на кабела му от контакта. Проверете дали въртящите 
се части са спрели и свалете сглобената купа за смесване от електромотора 
A12.

 ■ След изпразване разглобете сглобената купа за смесване съгласно 
инструкциите в  глава „Сглобяване и  разглобяване на уреда“. Измийте 
старателно всички отделни части на купата за смесване с  топла вода 
и неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете под 
чиста течаща вода и  ги подсушете с  фина кърпа за избърсване, или ги 
оставете да изсъхнат по естествен път. 

Внимание:
при сваляне и почистване на блока от лопатки полагайте специални 
грижи за да избегнете нараняване. Лопатките са остри.

 ■ За почистване на външната повърхност на електромотора A12 използвайте 
кърпа, напоена в слаб почистващ разтвор. След нанасянето на кухненския 
почистващ препарат избърсвайте повърхността с кърпа, леко навлажнена 
с чиста вода и след това подсушавайте. 

 ■ Никога не потапяйте електромотора A12 или захранващия кабел във 
вода или в друга течност. Не използвайте разредители, разтворители или 
почистващи препарати с  абразивно действие за почистване на уреда.  
В противен случай повърхността на уреда може да бъде повредена. 

СЪХРАНЕНИЕ
 ■ Ако няма да използвате уреда, го съхранявайте на сухо място извън обсега 

на деца. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ...................................................................................... 220 − 240 V 
Номинална честота  ......................................................................................................50/60 Hz
Номинална мощност ......................................................................................................1 000 W
Клас на защита от токов удар.................................................................................................. II 
Ниво на шум ..................................................................................................................... 86 dB(A) 

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е  86  dB(A), което 
представлява ниво A  на акустична мощност по отношение на референтна 
акустична мощност 1 pW.

Обяснение на техническата терминология

Безопасен клас на защита от токов удар:
Клас II – защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена изолация 
за тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото на промени в текста и техническите параметри.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за 
отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи 
означава, че употребяваните електрически или електронни 
продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените 
битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване 
и  рециклиране предавайте тези уреди в  определените 
пунктове за събиране. Като алтернатива в  някои държави от 
Европейския съюз и  други европейски страни можете да 
връщате уредите си на местния търговец на дребно при 

покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни 
природни ресурси и  предпазва от потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на 
неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете 
към местните власти или служби за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции 
за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се 
посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този 
продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му 
изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.

Този продукт отговаря на всички свързани с  него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


