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Gratulujemy 
zakupu nowego miksera stołowego TB 4010.
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TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku 
projektowania do końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo użytkownika. Pomimo to prosimy o zachowanie 
ostrożności podczas użytkowania urządzeń elektrycznych i przestrzeganie 
poniższych zaleceń:

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

UŻYTKOWANIA MIKSERA STOŁOWEGO TB 4010

Przed pierwszym użyciem 
urządzenia usuń i w bezpieczny 
i ekologiczny sposób zutylizuj 
wszelkie materiały pakunkowe 
i reklamowe. Skontroluj, czy 
urządzenie nie jest w żaden 
sposób uszkodzone. W żadnym 
przypadku nie używaj 
uszkodzonego urządzenia, 
urządzenia z uszkodzonym 
kablem zasilającym itp. 
Przed rozpoczęciem obsługi 
urządzenia dokładnie przeczytaj 
wszystkie instrukcje i zachowaj je 
w bezpiecznym miejscu, by móc 
z nich skorzystać w przyszłości.
Aby wykluczyć ryzyko uduszenia 
małych dzieci, usuń opakowanie 
ochronne wtyczki kabla 
sieciowego tego urządzenia i w 
bezpieczny sposób je zutylizuj.
Przed pierwszym użyciem 
upewnij się, że napięcie 
w gniazdku sieciowym 

odpowiada napięciu podanemu 
na tabliczce znamionowej na 
spodzie urządzenia. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości zwróć 
się do wykwalifikowanego 
elektryka. 
Nie używaj urządzenia na 
krawędzi blatu roboczego 
lub stołu. Upewnij się, że 
powierzchnia jest równa, czysta 
i niespryskana wodą lub innym 
płynem. 
Nie należy stawiać urządzenia 
na kuchence gazowej lub 
elektrycznej ani w jej pobliżu, 
ani w miejscach, gdzie mogłoby 
dotykać gorącego piecyka.
Nie korzystaj z urządzenia na 
metalowym podłożu, na przykład 
w zlewie.
Przed podłączeniem urządzenia 
do gniazdka elektrycznego 
i jego włączeniem, sprawdź, czy 
jest kompletnie i prawidłowo 
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zmontowane. Przestrzegaj 
wskazówek podanych 
w niniejszej instrukcji obsługi. 
Upewnij się, że urządzenie 
ustawiono na równej, czystej, 
suchej i stabilnej powierzchni, 
wytrzymałej na działanie 
wysokich temperatur. Nie używaj 
urządzenia na powierzchni 
pochyłej i nie przemieszczaj go 
ani nie manipuluj nim, gdy jest 
włączone.
Należy używać wyłącznie 
akcesoriów dostarczonych wraz 
z urządzeniem. W przeciwnym 
razie grozi ryzyko wybuchu 
pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym lub obrażeń.
Pod żadnym pozorem nie włączaj 
urządzenia, jeżeli urządzenie lub 
jego akcesoria są uszkodzone. 
Podczas miksowania większej 
ilości produktów mikser nie 
powinien być włączony dłużej niż 
przez 1 minutę. Przed kolejnym 
włączeniem silnik powinien 
odpoczywać przez co najmniej 
2 minuty. Podczas napełniania 
zawsze przestrzegaj znacznika 
maximum. 
Nie miksuj napojów gazowanych, 
które mogą wykipieć.
Jeśli produkty się zablokują 

wokół jednostki tnącej, wyłącz 
mikser przyciskiem On/Off 
i odczekaj do całkowitego 
zatrzymania noży. Następnie 
odłącz kabel doprowadzający 
z gniazdka i przy pomocy łyżki 
kuchennej lub szpatułki usuń 
produkty z jednostki. W żadnym 
przypadku nie używaj palców, 
ponieważ noże są bardzo ostre.
Podczas pracy trzymaj ręce, 
palce, włosy, odzież, sztućce 
i inne przybory kuchenne 
z dala od urządzenia. Przed 
otwarciem pokrywy wyłącz 
urządzenie, odłącz kabel od 
gniazdka sieciowego i poczekaj 
na całkowite zatrzymanie się 
noży. Należy unikać kontaktu 
z ruchomymi elementami.
Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas pracy 
z nożami, ponieważ są one 
bardzo ostre. Przy niewłaściwej 
obsłudze noży istnieje ryzyko 
powstania obrażeń. 
Podczas pracy nie zdejmuj 
pojemnika z korpusu urządzenia.
Mikser służy wyłącznie do 
przygotowywania potraw i/lub 
napojów. Nie włączaj miksera 
z pustym pojemnikiem.
Nie miksuj gorących lub 
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wrzących płynów. Przed 
umieszczeniem ich w pojemniku 
miksera należy je ostudzić.
Nie wystawiaj pojemnika miksera 
na działanie ekstremalnych 
temperatur, na przykład 
umieszczając zimny pojemnik 
w gorącej wodzie lub odwrotnie.
Zawsze najpierw wyłącz 
mikser. Następnie odłącz 
kabel zasilający miksera od 
sieci. Przed przesunięciem, 
demontażem, czyszczeniem lub 
przechowywaniem miksera, lub 
jeśli nie będziesz go już używać, 
upewnij się, że jest on wyłączony 
i odłączony od sieci oraz że silnik 
i noże się nie poruszają.
Nie wkładaj żadnej części 
urządzenia do kuchenki gazowej, 
elektrycznej ani mikrofalowej, 
ani nie stawiaj na gorącej płycie 
gazowej lub elektrycznej.
Podłączone gniazdko elektryczne 
musi być łatwo dostępne do 
ewentualnego odłączenia. 
Nie korzystaj z tego urządzenia 
przy pomocy programatora, 
czasowego włącznika ani 
jakiejkolwiek innej części 
włączającej urządzenie 
automatycznie.
Nie używaj urządzenia w pobliżu 

źródeł wody, na przykład zlewu 
kuchennego, łazienki, basenu itp. 
Nie dotykaj urządzenia mokrymi 
lub wilgotnymi rękami. 
Nie pozostawiaj włączonego 
urządzenia bez nadzoru.
Nie dopuść do polania kabla 
zasilającego i wtyczki wodą lub 
innym płynem.
Do czyszczenia urządzenia 
nie używaj ostrych środków 
szorujących ani żrących środków 
czyszczących.
Utrzymuj urządzenie w czystości. 
Przestrzegaj wskazówek 
dotyczących czyszczenia 
podanych w niniejszej instrukcji 
obsługi.
Nie przetrzymuj ani nie używaj 
w tym urządzeniu ani w jego 
pobliżu żadnych materiałów 
wybuchowych ani łatwopalnych, 
np. sprejów z płynem 
łatwopalnym.
Aby odłączyć urządzenie 
z gniazdka sieciowego, zawsze 
pociągaj za wtyczkę, a nie za 
kabel zasilający.
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 

BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA 

ZE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH

Przed użyciem rozwiń całkowicie 
kabel zasilania.
Nie przewieszaj kabla 
zasilającego przez krawędź stołu 
lub blatu roboczego. Zadbaj 
o to, aby nie dotykał gorących 
powierzchni ani się nie zaplątał.
Ze względów bezpieczeństwa 
zaleca się podłączenie urządzenia 
do samodzielnego obwodu 
elektrycznego, oddzielnego 
od innych urządzeń. Do 
podłączenia urządzenia do 
gniazdka sieciowego nie używaj 
rozdzielników ani przedłużaczy.
Nie zanurzaj urządzenia, kabla 
zasilającego ani wtyczki kabla 
w wodzie ani innych cieczach. 
Z tego urządzenia nie mogą 
korzystać dzieci. Urządzenie 
i jego przewód zasilający muszą 
znajdować się poza zasięgiem 
dzieci. 
Urządzenie może być 
użytkowane przez dzieci 
od 8 roku życia, jeżeli są 
pod nadzorem lub zostały 
przeszkolone w zakresie 
bezpiecznej obsługi urządzenia 

i mają świadomość ewentualnych 
zagrożeń. Czyszczenia 
i konserwacji przeprowadzanej 
przez użytkownika nie mogą 
wykonywać dzieci poniżej 8 roku 
życia ani dzieci, nad którymi 
nie jest sprawowany nadzór. 
Urządzenie i jego kabel zasilający 
należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku 
życia. 
Z 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. Dzieciom nie 
wolno bawić się urządzeniem.
Zaleca się przeprowadzanie 
regularnych przeglądów 
urządzenia. Nie korzystaj 
z urządzenia, jeśli jest 
w jakikolwiek sposób uszkodzone 
lub jeśli uszkodzony jest kabel 
zasilający lub wtyczka. Wszelkie 
naprawy należy powierzyć 
najbliższemu autoryzowanemu 
serwisowi marki Catler.
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Urządzenie jest przeznaczone do 
użytku domowego. Urządzenie 
nie jest przeznaczone do celów 
komercyjnych. Nie używaj tego 
urządzenia w poruszających 
się pojazdach ani na statkach, 
nie używaj go na zewnątrz, nie 
używaj go do innych celów 
niż ten, do którego zostało 
przeznaczone. W przeciwnym 
razie może dojść do obrażeń. 
Jakąkolwiek konserwację 
wykraczającą poza zwykłe 
czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi 
marki Catler.
Zaleca się zainstalowanie 
ochronnika przepięciowego 
(standardowy włącznik 
w gniazdku), aby zagwarantować 
zwiększoną ochronę podczas 
użytkowania urządzenia. Zaleca 
się, aby ochronnik przepięciowy
(z nominalnym prądem 
szczątkowym max. 30 mA) 
był zainstalowany 

w obwodzie elektrycznym, 
w którym urządzenie 
będzie użytkowane. Zwróć 
się do swego elektryka 
o specjalistyczną pomoc.
Urządzenie i jego kabel 
doprowadzający należy 
przechowywać poza zasięgiem 
dzieci.

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

  Wyłącznie do użytku 
domowego. Produkt nie jest 
przeznaczony do użytku na 
zewnątrz.
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POZNAJ SWÓJ MIKSER STOŁOWY TB 4010

Opis urządzenia

1. Miarka

2. Pokrywa pojemnika do miksowania

3. Pojemnik do miksowania z wbudowaną 
jednostką tnącą

4. Korpus silnika

5. Panel sterowania

6. Wyświetlacz LED

7. Pokrywka butelki

8. Butelka do smoothie

9. Jednostka tnąca butelki

2

8

7

9

1

3

5
6

4
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Opis panelu sterującego

1. Przycisk Single Serve 1

2. Przycisk On/Off (włączyć/wyłączyć)

3. Przycisk Chop 2

4. Przycisk Mix 3

5. Przycisk Liquefy 4

6. Przycisk Smoothie 5

7. Przycisk Pulse

8. Przycisk Crush Ice

1

2 7

3 4 5 6 8
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Przed pierwszym użyciem

Wyjmij z opakowania urządzenie wraz z 
wyposażeniem. Przed ekologiczną utylizacją 
materiału pakowego upewnij się, że wyjęto 
wszystkie akcesoria.
Sprawdź, czy urządzenie ani akcesoria nie są w 
żaden sposób uszkodzone. W żadnym przypadku 
nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia 
z uszkodzonym kablem zasilania lub wtyczką.

Zawartość opakowania

Korpus silnika
Pojemnik do miksowania
Pokrywa pojemnika do miksowania
Miarka
Butelka
Pokrywka butelki
Jednostka tnąca butelki
Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem umyj pojemnik do 
miksowania, pokrywę, miarkę, butelkę, pokrywkę 
butelki, jednostkę tnącą w ciepłej wodzie z 
odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj 
do sucha.

OSTRZEŻENIE

Należy zachować szczególną 

ostrożność podczas obsługi 

noży. Noże są bardzo ostre. 

Przechowuj jednostkę tnącą 

w bezpiecznym miejscu 

poza zasięgiem dzieci. Aby 

zapobiec poważnym urazom 

lub amputacji, NIGDY nie 

wkładaj palców ani rąk do 

pojemnika do miksowania 

podczas działania miksera.

UWAGA
Pojemnik do miksowania, pokrywkę, 
miarkę, butelkę, pokrywkę butelki i 
jednostkę tnącą można myć w górnym 
koszu zmywarki do naczyń. 

Przetrzyj korpus miękką gąbką lekko zwilżoną 
w ciepłej wodzie.

OSTRZEŻENIE

W żadnym razie nie należy 

zanurzać korpusu silnika w 

wodzie ani innej cieczy.

Montaż miksera

1.  Włóż produkty do pojemnika. Łączna ilość 
produktów nie może przekroczyć znacznika 
MAX.

2.  Załóż na pojemnik pokrywę. Upewnij się, że 
jest właściwie osadzona. Pokrywa powinna 
zgadzać się z górną krawędzią pojemnika. 

3.  Do otworu w pokrywie włóż miarkę i obróć 
ją w kierunku ruchu wskazówek zegara. W 
ten sposób zablokujesz miarkę w pokrywie.

4.  Teraz załóż pojemnik na korpus silnika. 
Ważne jest prawidłowe założenie 
pojemnika, w innym przypadku mikser się 
nie włączy. 

OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem miksera 

upewnij się, że poprawnie 

założono pokrywę pojemnika. 

Grozi wytryśnięcie produktów 

po włączeniu miksera. 

UŻYCIE MIKSERA STOŁOWEGO TB 4010
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5.  Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do 
gniazdka sieciowego. Mikser jest gotowy do 
użycia.  

Użytkowanie miksera

1.  Po podłączeniu wtyczki kabla zasilania 
do gniazdka wciśnij przycisk On/Off, aby 
włączyć mikser. Przycisk zacznie mrugać, 
a na wyświetlaczu pojawi się „0:00”. 

2.  Wybierz tryb przygotowywania potraw 
przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku 
(patrz tabela przyrządzania potraw poniżej).

3.  Aby przerwać pracę, wciśnij przycisk On/Off.
4.  Aby wyłączyć mikser, wciśnij przycisk 

On/Off. Odłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka sieciowego i zdejmij 
pojemnik. 

UWAGA
Cyfry na przyciskach przedstawiają 
prędkość miksowania (1 – niska 
prędkość; 5 – najwyższa prędkość).

Dodawanie składników

Jeśli podczas miksowania trzeba dodać 
produkty, można ostrożnie wyjąć miarkę 
i dodać składniki przez otwór w pokrywie. 
Przed wyjęciem miarki zaleca się jednak 
wyłączenie miksera, aby nie doszło do 
wytryśnięcia produktów z pojemnika. 

Jeśli produkty się zablokują wokół jednostki 
tnącej, wyłącz mikser przyciskiem On/Off 
i odczekaj do całkowitego zatrzymania 
jednostki tnącej. Następnie odłącz kabel 
doprowadzający z gniazdka i przy pomocy 
łyżki kuchennej lub szpatułki usuń produkty. 
W żadnym przypadku nie używaj palców ani 
rąk, ponieważ noże są bardzo ostre.

Butelka do smoothie

1.  Do butelki włóż produkty na smoothie.
2.  Jedną ręką trzymaj butelkę, a drugą 

ręką załóż jednostkę tnącą i zakręć. 
Upewnij się, że jednostka tnąca jest 
prawidłowo nałożona i że miejsce 
połączenia pozostaje szczelne także po 
obróceniu do góry nogami.

3.  Załóż butelkę na korpus silnika 
i przekręć butelkę w kierunku ruchu 
wskazówek zegara, aż poczujesz 
delikatny opór. 

4.  Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
do gniazdka sieciowego. 

5.  Aby włączyć mikser, wciśnij przycisk 
On/Off. Przycisk zacznie mrugać, a na 
wyświetlaczu pojawi się „0:00”.

6.  Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
Single Serve 1 i mikser się włączy. 
Aby wstrzymać/zatrzymać 
przygotowywanie, puść przycisk.

 

Przycisk Pulse Przycisk Pulse służy do szybkiej obróbki produktów przy 
maksymalnej mocy. Mikser działa, gdy przycisk jest wciśnięty. 
Po zwolnieniu przycisku mikser się zatrzyma.

Przycisk Crush Ice Służy do kruszenia lodu. Do pojemnika włóż 12-15 kostek lodu 
i wciśnij przycisk Crush Ice.

Przycisk Single Serve 1 Korzystaj z tego przycisku do delikatnego miksowania i 
używając butelki do smoothie.

Przycisk Chop 2 Korzystaj z tego przycisku do rozdrabniania produktów.
Przycisk Mix 3 Korzystaj z tego przycisku do miksowania produktów.
Przycisk Liquefy 4 Korzystaj z tego przycisku do miksowania płynów.
Przycisk Smoothie 5 Korzystaj z tego przycisku do przygotowania smoothie.

TABELA PRZYRZĄDZANIA POTRAW
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7.  Wyłącz mikser przyciskiem On/Off 
i odłącz kabel zasilający z gniazdka 
sieciowego. Teraz można zdjąć butelkę 
z korpusu silnika. 

UWAGA
Jeśli dojdzie do spryskania korpusu 
silnika, wyłącz mikser i wytrzyj korpus 
czystą ściereczką.

Bezpiecznik

Mikser wyposażony jest w bezpiecznik, który 
automatycznie wyłączy mikser, jeśli będzie 
on używany dłużej niż 1 minutę. Bezpiecznik 
chroni silnik przed uszkodzeniem z powodu 
przeciążenia. Jeśli tak się stanie, odczekaj do 
ostygnięcia silnika. Stygnięcie może trwać kilka 
minut.

UWAGA
Mikser przełączy się automatycznie 
na tryb gotowości po 2 godzinach 
bezczynności. 

OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie miksuj wrzących 
ani gorących produktów. 
Może dojść do powstania 
podciśnienia wewnątrz naczynia 
i podczas otwierania pokrywy 
zawartość mogłaby wytrysnąć. 
Niebezpieczeństwo poparzenia. 
Produkty należy zawsze 
ostudzić do temperatury ok. 
45°C. Nigdy nie włączaj miksera 
bez założonej pokrywy i miarki. 

Wskazówki i techniki

Pokrój mięso na kawałki równej wielkości (ok. 
2,5 cm). W ten sposób przyspieszy się proces 
przetwarzania.
Najpierw wlej płyny, następnie dodawaj stałe 
składniki.
Zawsze przestrzegaj znacznika maximum. 
Jeśli trzeba przetworzyć większa ilość 
produktów, zawsze należy je podzielić na 
mniejsze porcje.
W mikserze NIGDY nie miksuj żadnych 
z poniższych produktów: kości, dużych 
kawałków mrożonych produktów, gęstych 
i twardych produktów, pestek itp. W 
przeciwnym razie grozi bezpowrotne 
uszkodzenie miksera.

OSTRZEŻENIE:

Przestrzegaj wskazówek 

podanych w niniejszej 

instrukcji obsługi. 

W przeciwnym razie może 

dojść do uszkodzenia miksera 

oraz spowodowania szkód 

majątkowych i obrażeń osób.

OSTRZEŻENIE:

Nie poddawaj obróbce 

suchych produktów bez 

płynów. Ten mikser nie jest 

przeznaczony do obróbki 

suchych produktów.
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Przed czyszczeniem, demontażem i 
przechowywaniem upewnij się, że jednostka 
tnąca całkiem się zatrzymała i że wtyczka kabla 
zasilania jest odłączona z gniazdka sieciowego.  

OSTRZEŻENIE

Nie zanurzaj korpusu, kabla zasilającego ani 
wtyczki w wodzie ani innych cieczach. 
Do czyszczenia powierzchni korpusu 
nie używaj druciaków, ostrych środków 
czyszczących, benzyny, rozpuszczalników 
ani innych podobnych substancji mogących 
zarysować powierzchnię lub bezpowrotnie ją 
uszkodzić.

1.  Po każdym użyciu opłucz akcesoria pod 
bieżącą wodą.

2.  Umyj pojemnik do miksowania, pokrywę, 
miarkę, butelkę, pokrywkę butelki, 
jednostkę tnącą w ciepłej wodzie z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj do 
sucha.

OSTRZEŻENIE

Należy zachować 

szczególną 

ostrożność podczas 

obsługi noży. 

Noże są bardzo 

ostre. Przechowuj 

jednostkę tnącą 

w bezpiecznym 

miejscu poza 

zasięgiem dzieci.

3.  Przetrzyj obudowę korpusu miękką gąbką 
lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. 

Czyszczenie pojemnika do miksowania

1.  Do pojemnika do miksowania wlej około 
500 ml ciepłej wody z odrobiną płynu do 
mycia naczyń. Załóż pokrywę i miarkę, a 
następnie załóż na korpus silnika.

2.  Przy pomocy przycisku Pulse usuń produkty 
wokół jednostki tnącej.

3.  Wodę wylej i opłucz pojemnik czystą wodą. 
4.  W razie potrzeby powtórz proces lub 

odstaw na chwilę do odmoczenia resztek 
produktów a następnie usuń je przy 
pomocy szczotki do butelek.

OSTRZEŻENIE:

Nie zostawiaj 

wody w pojemniku 

na długo (kilka 

godzin), może dojść 

do uszkodzenia 

jednostki tnącej. 

UWAGA
Z pojemnikiem do miksowania 
obchodź się ostrożnie. Nie narażaj 
pojemnika na ekstremalne 
temperatury, ciśnienie itp.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem upewnij się, że 
wszystkie części są czyste i suche. Przechowuj 
mikser w pozycji poziomej w suchym, dobrze 
wietrzonym miejscu. Na mikser nie należy kłaść 
żadnych przedmiotów. Upewnij się, że jednostka 
tnąca jest zawsze przechowywana poza 
zasięgiem dzieci.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 

OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu. 

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów 
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej 
utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. 
Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe 
wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. 
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję 
potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne i  zdrowie ludzkie, co mogły by być 
następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych 
lub miejscach zbioru odpadów. 
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego 
sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne 
informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.

Produkt jest zgodny z wymogami EU.

Zmiany w tekście, projektowaniu i  specyfikacjach technicznych mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia  
i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tych zmian.

Wersja oryginalna jest w języku czeskim.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS/UWAGA



POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS/UWAGA



18

W W W . C A T L E R . E U

C U S T O M E R  S E R V I C E

I N F O @ C A T L E R . E U

TABLE 
BLENDER

Z  důvodu neustálého zdo-
konalování designu a  dalších
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďalších
vlastností sa môže vami 
zakúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkochv tomto návode.

A kivitel és más jellemzők foly-
tonos fejlesztése miatt az Ön 
által megvásárolt termék kissé 
eltérhet e útmutató képein 
ábrázolt terméktől.

Z  uwagi na ciągłe doskon-
alenie konstrukcji i  innych
właściwości zakupionego pro-
duktu może nieznacznie różnić 
się od produktu, o  którym 
mowa w rysunkach w tym 
podręczniku.


