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BG Ръчен миксер
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 уреда 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. 

■ Уредът е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за употреба в места, като например:
– кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
– хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
– селскостопански ферми;
– учреждения за нощувки и закуски.

■ Този уред е предназначен за смесване, месене и разбиване на храни. Не го използвайте за други цели, различни 
от тези по предназначение. 

Предупреждение:	
неправилната употреба може да доведе до наранявания. 

■ Не използвайте уреда в промишлена среда или на открито. 
■	 Преди да свържете този уред към контакт на захранването се уверете, че номиналното напрежение на неговия 

етикет съвпада с напрежението в захранващия контакт. 
■ 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.
■ Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности, които са доставени с него. 
■ Преди употреба за пръв път е необходимо да се измият старателно сменяемите приставки с топла вода 

и кухненски почистващ препарат и след това да се изплакнат с питейна вода и избършат внимателно, докато 
изсъхнат с помощта на фина кърпа за избърсване.

■	 Преди да включвате уреда винаги проверявайте дали сменяемите приставки са прикрепени правилно към 
електромотора. Никога не комбинирайте различни видове приставки.

■	 Не използвайте уреда, ако сте с мокри ръце. 
■	 Не покривайте вентилационните отвори на уреда.
■	 Не пускайте уреда без товар. Неправилната употреба на уреда може да се отрази негативно върху неговия 

експлоатационен ресурс.
■	 Пускайте уреда само след потапяне на балона за разбиване на яйца, бъркалките или куките за месене в съда със 

съставките. За да предотвратявате изпръскване на храни, дръжте приставките потопени в съда със съставките, 
докато уредът работи. 

■ Избягвайте контакт с въртящите се части на уреда. По време на смесване не поставяйте ръцете си, вилици 
или каквито и да било други прибори в купата със съставките и пазете косата си, дрехите и др. на достатъчно 
разстояние от въртящите се части на уреда. Ако в съда попаднат вилица или друг прибор по време на смесване, 
незабавно изключвайте уреда.
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■ Бъдете особено внимателни при работа с горещи храни и течности. Гореща пара или пръски от горещи храни 
и  течности може да причинят изгаряния. От съображения за по-голяма безопасност се препоръчва да се 
оставят горещите течности и храни да изстиват преди смесване. Никога не смесвайте горещи храни и течности 
директно в купа, поставена върху включен котлон. 

■	 Ако току-що сте обработвали горещи храни, сменяемите приставки могат да бъдат горещи, след като са били 
използвани.

■ Ако съставките полепват по въртящите се приставки или вътрешните стени на съда, изключете уреда 
и извадете щепсела на кабела от контакта на захранването. Уверете се, че въртящите се части са спрели да 
се въртят и свалете приставките. Почистете стените на съда и принадлежностите с помощта на пластмасова 
шпатула. След това сглобете уреда, вкарайте щепсела на кабела му в електрически контакт и след това можете 
да продължите да смесвате.

■ Не оставяйте уреда в режим на непрекъсната работа в течение на повече от 10 минути. Преди да го включвате 
отново, го оставяйте да изстива.

■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, ако няма да го използвате и ако го оставяте без 
надзор, преди сглобяване, разглобяване, почистване и преди преместване. Преди разглобяване или смяна на 
принадлежности, които се движат по време на работа, проверявайте дали въртящите се части са спрели.

■ Пазете уреда чист. Почиствайте я в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“. Не потапяйте 
електромотора и неговия захранващ кабел във вода или друга течност и не мийте тези части под течаща вода. 
Сменяемите приставки са предназначени за краткосрочен контакт с храни (включително напитки), т.е. макс. 4 
часа. За да избегнете повреда на повърхността им, не ги оставяйте потопени, например във вода, в течение на 
дълги периоди от време.

■ 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. 

■ Изваждайте щепсела на кабела на уреда от контакта с леко издърпване на щепсела, а не на захранващия кабел. 
В противен случай това би могло да повреди захранващия кабел или контакта. 

■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от упълномощен сервизен център или от друго 
подобно правоспособно лице, защото това ще попречи на създаването на опасна ситуация. Забранено е да се 
използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел.

■ 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 Ръчен миксер
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  Превключвател за моментна 

работа 
 за задаване на максимални 

обороти
A2 Превключвател за задаване на 

мощност и обороти
A3 Бутон за освобождаване на 

сменяемите приставки
A4 Електромотор

A5 Вентилационни отвори
A6 Отвори за прикрепване на 

сменяемите приставки
A7 Дръжка
A8 Комплект бъркалки
A9 Комплект куки за месене
A10  Балон за разбиване на яйца
A11 Кутия за съхранение на 

сменяемите приставки

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Отстранете всички опаковъчни материали, включително рекламните 

етикети и стикери, от уреда и принадлежностите му.
2. Използвайте едната си ръка, за да задържите кутията за съхранение A11 

, а с другата хванете електромотора A4 за дръжката A7 и го извадете от 
кутията A11. Извадете сменяемите приставки от кутията A11. 

3. Старателно измийте кутията за съхранение A11 и сменяемите приставки 
A8, A9 и  A10, които са предназначени да влизат в  контакт с храни, с 
помощта на топла вода и  неутрален кухненски почистващ препарат. 
След това изплакнете всичките с чиста вода и  ги оставете да изсъхнат 
по естествен път, или ги подсушете старателно с помощта на кърпа 
за избърсване. Никоя част на този уред не е подходяща за миене 
в съдомиялна машина.

Внимание:
не изплаквайте електромотора A4 и  захранващия му кабел под 
вода и не го потапяйте във вода.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРИСТАВКИТЕ

Вид приставка Предназначение

Бъркалки A8 Смесване и разбиване
– омесено тесто, картофено пюре, бита сметана, 

пяна от яйчени белтъци, кремове и т.н.

Куки за месене A9 Месене
– тесто за хляб, прясно тесто за паста, пици или 

бисквити, бутер тесто и т.н.

Балон за разбиване 
на яйца A10

Разбиване
– бита сметана, пяна от яйчени белтъци, пенести 

кремове и т.н. Не го използвайте за смесване или 
омесване на тесто.

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

дали превключвателят A2 е в  положение 0 (изкл.), дали щепселът на 
кабела на електромотора A4 е изваден от контакта и дали въртящите се 
части са спрели напълно.

■ Изберете вида приставка A8, A9 или A10, която искате да използвате и я 
захванете в отворите A6 под електромотора A4 (вж. фиг. B). Трябва да се 
спазва правилната процедура при вкарване на приставките в отворите 
A6. В противен случай приставките може да се разхлабят по време на 
работа. Вкарайте бъркалката или куката с пръстена в  левия отвор и  я 
натиснете към електромотора A4 докато се фиксира на място. По същия 
начин прикрепете другата приставка от същия вид в  десния отвор. 
Вкарвайте балона за разбиване на яйца A10 само в десния отвор. 

Внимание:
никога не комбинирайте различни видове принадлежности.

■ За да свалите приставките, поставете уреда във вертикално положение 
и  го изправете върху равна повърхност. Натиснете бутона A3. Така се 
освобождават приставките от отворите под електромотора A4 и  след 
това те се свалят лесно. Не използвайте сила за сваляне на приставките. 

Внимание:
бутонът A3 не може да бъде натискан, когато превключвателят A2 е 
зададен в положение 0 (изключен).

РАБОТА С УРЕДА 
1. Поставете храните и  течностите, които желаете да обработвате, 

в достатъчно голям съд. 
2. Сглобете уреда съгласно инструкциите в  глава „Сглобяване 

и  разглобяване на уреда“. Развийте докрай захранващия кабел 
и свържете уреда с електрически контакт.

3. Потопете приставките в  съда със съставките, след което пуснете уреда 
с преместване на превключвателя A2 до необходимите обороти 
в  диапазона от 1 до 5. За първоначално разбъркване на съставките се 
препоръчва най-напред да се задават по-ниски обороти и след това да се 
регулират според необходимостта. За месене на тесто използвайте само 
обороти 1. За предотвратяване на изпръскване на съставки от съда по 
време на работа, дръжте приставките потопени в съда. 

Внимание:
максималното време за непрекъсната работа на уреда е 10 минути. 
Преди да го включвате отново го оставяйте да изстива в течение на 
15 минути. Когато месите тежки, плътни теста, не оставяйте уреда да 
работи в течение на повече от 5 минути.

4. Натискайте импулсния бутон A1 за пускане на уреда с максимални 
обороти. За предпазване на уреда от прегряване не използвайте този 
бутон в течение на повече от 30 секунди.

5. След като свършите да използвате уреда, поставяйте превключвателя 
A2 в  положение 0 (изкл.) и  изваждайте щепсела на захранващия кабел 
от електрическия контакт. Уверете се, че въртящите се части са спрели 
да се въртят. Поставете уреда във вертикално положение и го изправете 
върху равна повърхност. Свалете всички използвани приставки и  след 
това почистете всички използвани части в съответствие с инструкциите 
в глава „Почистване и поддръжка“.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗИ СПРАВКИ ПО ПРЕРАБОТКА НА 
СЪСТАВКИ

Бъркалки A8

Вид съставки 
или храни

Количество Време за 
обработка

Препоръчителна 
настройка на 
обороти

Кремове прибл. 600 g прибл. 5 минути ниво 4

Картофено пюре макс. 750 g макс. 3,5 минути ниво 3 – 4

Бита сметана макс. 500 g макс. 5 минути ниво 5

Яйчени белтъци макс. 5 яйчени 
белтъка

прибл. 3 минути ниво 5

Тесто за 
палачинки

прибл. 600 g прибл. 5 минути ниво 3 – 4

Куки за месене A9

Вид съставки 
или храни

Количество Време за 
обработка

Настройка на 
обороти

Тесто за хляб макс. 500 g 
брашно

2 × 5 минути ниво 1

Тесто за прясна 
паста

макс. 300 g 
брашно

5 минути ниво 1

Балон за разбиване на яйца A10

Вид съставки 
или храни

Количество Време за 
обработка

Препоръчителна 
настройка на 
обороти

Бита сметана макс. 500 g макс. 5 минути ниво 5

Яйчени белтъци макс. 5 яйчени 
белтъка

прибл. 3 минути ниво 5

Разбита пяна прибл. 600 g прибл. 1 минута ниво 1
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Забележка:
горните времена за обработка са само за справка.
Когато се разбива яйчен белтък, съдът и  приставките трябва да 
бъдат идеално чисти и  сухи. Дори малко количество мазнина 
може да доведе до това, че белтъците няма да бъдат разбивани с 
желаната снежна консистенция.
Разбиваната сметана следва да бъде охлаждана до температура 6 °С 
преди да бъде разбивана.
Преди обработката им оставяйте използваните съставки за 
приготвяне на различни видове тесто да престояват при стайна 
температура.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
■	 Преди разглобяване проверявайте дали уредът е изключен, с изваден от 

контакта щепсел на кабела и дали въртящите не се движат.
■	 Старателно измивайте свалените приставки с помощта на топла вода 

и неутрален кухненски почистващ препарат. След това ги изплаквайте с 
чиста вода и  ги подсушавайте старателно с фина кърпа за избърсване. 
Сменяемите приставки са предназначени за краткосрочен контакт с 
храни (включително напитки), т.е. макс. 4 часа. За да избегнете повреда 
на повърхността им, не ги оставяйте потопени, например във вода, 
в течение на дълги периоди от време.

■ В случай, че кутията за съхранение A11 се замърси, я измивайте с топла 
вода с помощта на неутрален кухненски почистващ препарат. След това 
я изплаквайте с чиста вода и я подсушавайте старателно с фина кърпа за 
избърсване.

■	 За почистване на външната повърхност на електромотора A4 
използвайте кърпа, леко напоена в  слаб почистващ разтвор. След 
нанасяне на разтвора от почистващ препарат избърсвайте повърхността 
с кърпа, леко навлажнена с чиста вода и след това подсушавайте. 

■ Никоя част на този уред не е подходяща за миене в съдомиялна машина. 
Никога не потапяйте електромотора A4 или захранващия кабел във вода 
или в друга течност. 

■	 Не използвайте разтворители, почистващи продукти с абразивно 
действие и др. за почистване на уреда. В противен случай повърхностното 
покритие на уреда може да бъде повредено. 

СЪХРАНЕНИЕ
■ Когато не използвате уреда, съхранявайте приставките в  кутията за 

съхранение A11. Съхранявайте бъркалките A8 в кутията за съхранение 
A11 с противоположните краища един към друг и съхранявайте куките 
за месене A9 по същия начин. 

■ Накланяйте електромотора A4 така, че предната му част да се плъзга 
отдолу в  предната част на кутията за съхранение A11 и  след това 
натискайте задната част на електромотора A4 към кутията за съхранение 
A11, докато двете части се свържат здраво една с друга (вж. Фиг. C). При 
повдигане на електромотора A4 за дръжката A7, кутията за съхранение 
A11 трябва да остава захваната към електромотора A4. И накрая – 
поставяйте уреда на чисто, сухо място извън обсега на деца. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ........................................................................................220 − 240 V 
Номинална честота  ....................................................................................................... 50/60 Hz
Номинална мощност ...........................................................................................................400 W 
Клас на защита от токов удар.................................................................................................... II
Ниво на шум ....................................................................................................................... 85 dB(A) 

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 85 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 уред отговаря на всички свърз


