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Дякуємо Вам за покупку техніки компанії 

Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості 
гарантують Вам надійність і зручність у використанні даного 

приладу.
Будь ласка, уважно прочитайте даний посібник з експлуатації та 
зберігайте його в якості довідкового посібника протягом усього 

терміну використання  приладу.
Блендер призначен тільки для обробки (змішування) рідких і 

нетвердих продуктів в побутових (домашніх) умовах.

Технічні характеристики
Модель: MR 568
Электроживлення: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Номінальна потужність 400Вт;

Клас захисту від ураження електрострумом II

Виконання захисту корпусу електроприводу 
від проникнення вологи: звичайне, відповідає IPХ0

Режим роботи: безперервне включення до 30 секунд, пауза не 
менше 4 хвилин до повного охолодження.
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Склад приладу

Малюнок 1

 
1. Регулятор швидкості
2. Електропривод
3. Тримач насадок
4. Вимикач (включено / вимкнено)
5. Кнопка включення режиму «Турбо»
6. Підставка для зберігання приладдя
7. Насадка для змішування-збивання
8. Насадка для подрібнення
9. Насадка для збивання
10.  Насадка для нарізання-помолу
11.  Знімач для насадок

Заходи безпеки
Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих 

правил безпеки і правил викладених у даному керівництві 
робить використання даного приладу виключно безпечним.

УВАГА!
-Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур та 
вилку у воду або інші рідини.
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-Не допускайте потрапляння води таі вологи на електрич-
ні частини приладу.
-Не беріть прилад мокрими руками.
-При недотриманні правил виникає небезпека ураження 
електрострумом!

-Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду!
-Завжди виймайте вилку з розетки, якщо Ви закінчили викори-
стовувати прилад, а також перед зміною насадок, очищенням і 
зберіганням.
-Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням 
мережевої вилки з розетки за кабель.
-Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга жив-
лення зазначена на приладі відповідає напрузі електромережі у 
Вашому домі.
-Використання електричних подовжувачів або перехідників 
мережевої вилки може стати причиною пошкодження електро-
приладу і виникнення пожежі.
-Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не 
включайте прилад протягом 2-х годин, щоб уникнути поломки 
через утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.
-Ніколи не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур 
або вилка, якщо прилад не працює належним чином, якщо 
прилад пошкоджений або потрапив у воду
 Не використовуйте пошкоджені насадки. Не ремонтуйте прилад 
самостійно, зверніться в найближчий сервісний центр.
-Цей пристрій не призначено для використання дітьми та людь-
ми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями. 
При використанні приладу поряд з дітьми, необхідно постійний 
контроль дорослих. 
-Не дозволяйте дітям гратися з приладом та пакувальними 
матеріалами.
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-Не допускайте торкання шнура живлення до нагрітих чи го-
стрих поверхонь.
-Не допускайте сильного натягу, звисання з краю столу, заломів 
і перекручування шнура живлення.
-Не кидайте прилад.
-Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
-Не використовуйте прилад під час грози, штормового вітру. У 
цей період можливі стрибки мережевої напруги.

УВАГА!
Прилад має дуже гострі ріжучі леза, що вимагають вкрай 
обережного поводження.
-Не торкайтеся до рухомих частин під час роботи блендера.
-Перед розбиранням, складанням, завантаженням та розван-
таженням продуктів завжди відключайте прилад від електро-
мережі. Розбирання і складання виконуйте тільки після повної 
зупинки рухомих частин.
При недотриманні правил виникає небезпека серйозних 
травм!

-Не використовуйте Ваш прилад для інших цілей крім тих, для 
яких він призначений.
Для комерційного використання придбайте техніку промис-
лового виконання.

Дії в екстремальних ситуаціях:
- Якщо прилад упав у воду, негайно, вийміть вилку з розетки, не 
торкаючись до самого приладу або води.
- У випадку появи з електроприладу диму, іскріння, сильного за-
паху горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, 
вимкніть з розетки, зверніться в найближчий сервісний центр.
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Експплуатація загальні правила
За допомогою цього блендера Ви зможете приготувати чудові 
супи-пюре, майонез, соуси, коктейлі, десерти, харчування для 
дітей і безліч інших страв.
Використовуючи блендер дотримуйтесь правил безпеки. 
Безперервна робота блендера не повинна бути більше 30 сек, 
подальша пауза в роботі повинна бути не менше 4 хвилин до 
повного охолодження приладу.
Для запобігання перегрівання блендера, перед обробкою реко-
мендується охолодити продукти до кімнатної температури.
Перед початком обробки очистіть шкірку з фруктів і овочів, 
видаліть кісточки, та  поріжте на шматочки розміром приблизно 
2х2см.
Не обробляйте  блендером занадто тверді продукти, такі як: 
крупи, рис, кава, лід, великі шматки заморожених продукти.
Перед обробкой м’яса та горіхів видалыть кістки та шкаралупу.

Насадка Призначення Продукти Примітки

 Вінчик, 
перемішу-
вання, легке 
збивання

Легке тісто, 
салати, соуси, 
коктейлі, майо-
нез, пудинги

Чудово підходить 
для створення тон-
ко перемішаних, 
кремоподібних 
страв

 Подрібнення Сир, м’ясо, 
овочі, приправи, 
хліб, сухарики, 
горішки

М’яке подрібнення

 Збивання Яєчний білок, 
крем, соуси, 
шейки, муси

Гарний помічник 
при виготовленні 
випічки

 Нарізання- 
помол

Овочі, приго-
товане м’ясо, 
дитяче харчу-
вання, супи, 
соуси, фрукти

Функціональна 
насадка для швид-
кого подрібнення  
і нарізки продуктів
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Підготовка до роботи
-Перед першим використанням видаліть пакувальні матеріали, 
переконайтеся що всі частини приладу не мають пошкоджень.
-Вимийте всі знімні частини теплою водою з миючим засобом 
і ретельно просушіть. Корпус електроприводу протріть зовні 
м’якою, злегка вологою тканиною, потім витріть насухо.
Забороняється занурювати корпус електроприводу, його мере-
жевий шнур і вилку у воду або будь-які інші рідини.

УВАГА!  Під час першого включення приладу може короткочас-
но з’явитися специфічний запах або трохи диму. Це нормальне 
явища, викликано присутністю заводських консерваційних 
матеріалів на двигуні електроприводу. Через кілька хвилин 
експлуатації приладу вони повинні зникнути.

Використання
1.Приєднайте утримувач насадок до корпусу електроприводу і 
поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації. Переконайтеся 
що знімний утримувач насадок надійно зафіксований на корпусі  
приводу.
2.Виберіть від-
повідну насадку 
для обробки 
ваших продуктів. 
Встановіть 
насадку на вал 
утримувача так, 
щоб прорізи на 
насадці співпали 
з виступами на валу Мал.2.

Малюнок 2  
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Для фіксації 
натисніть на 
насадку щоб 
фіксуваль-
не кільце 
на насадці 
защипнулося 
на виступах 
валу Мал.3.

Малюнок 3

3.Помістіть продукти в склянку або відповідну місткість. Під’єд-
найте  блендер до електромережі. За допомогою регулятора  
швидкості виберіть відповідну швидкість обробки. Для повіль-
ного змішування з метою запобігання випліскування продуктів, 
рекомендується використати низьку швидкість, для швидкої 
обробки - високу  швидкість і режим «Турбо».
4.Для запобігання випліскування і розбризкування продуктів 
спочатку занурте тримач  насадок в ємність з продуктами, після 
того натисніть на вимикач. Не допускайте попадання рідини в 
місце з’єднання утримувача насадок з електроприводом, і вище. 
5.Якщо блендер зупиняється або значно сповільнюється, 
відключите його від електромережі, і виконайте очищення від 
застряглих / налиплих продуктів. 
6.Після використання відключіть блендер від електромережі, 
від’єднаєте усі з’ємні частини і виконаєте очищення.

Знімання насадок
УВАГА! Не знімайте насадки з  валу тримача рукою. Для зняття 
використайте знімач з комплекту.
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1.Вставте знімач вилкою до насадки, підчепіть насадку Мал.4.
2.Упріть знімач об край утримувача натиснете на ручку знімача 
Мал.5.  Насадка зніметься з валу.

Приклади приготування страв 
Майонез 
Ингредієнти:
200-250 мл рослинного масла
1 яйце (жовток та білок)
1 столова ложка лимонного соку або оцету
Сіль ,перець за вкусом.
Помістіть всі інгредієнти в стакан в зазначеному порядку. 
Занурте насадку блендеру на дно ємності. Увімкніть блендер, 
натиснувши і утримуючи кнопку включення, дочекайтеся пере-
творення рослинного масла в емульсію. Потім не вимикаючи 
приладу, повільно переміщайте насадку вгору-вниз до тих пір 
поки не отримаєте майонез необхідної консистенції.

Коктейлі з морозива
Застосовуючи в якості інгредієнтів таке морозиво як «пломбір» і 
різні сиропи, Ви отримаєте бажану гаму смаків Ваших коктейлів.
У ємність помістити 2 великих кульки морозива і 2 ст. ложки шо-
коладного або полуничного сиропу. Залити 1/2 склянки молока і 

Малюнок 4 Малюнок 5
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змішувати, поки він не стане густим і пінистим. Перелити 
в холодні келихи. Для більш густого коктейлю, додайте перед 
змішуванням 1 банан.

Смузі полуниця з йогуртом
-250 мл нежирного молока 
-1,5 склянки свіжої або мороженої полуниці 
-150 мл йогурту. 
Спершу до однорідної маси змішується полуниця з йогуртом, а 
потім додається молоко, і знову все збивається до отримання 
однорідної густої маси.

Чищення та догляд

УВАГА!
-Ніколи не чистить прилад підключений до мережі.
-Перед чищенням вимкніть прилад і дочекайтеся повної зупинки 
рухомих частин.
-Не використовуйте абразивні та сильно діючі чистячі засоби, 
розчинники, луг, металеві предмети та мочалки.
-Ніколи не занурюйте електропривод його мережевий шнур 
і вилку у воду або інші рідини. Не мийте привід водою або в 
посудомийній машині.
-Мийте ріжучі леза з особливою обережністю!

Відразу після закінчення використання вимийте (Не замочуйте 
надовго) насадки, з’ємні частини теплою мильною водою з за-
стосуванням м’якої нейлонової губки, після чого протріть сухим 
чистим рушником. Температура води не більше 60 º С. 
Після обробки солоних продуктів насадки слід вимити негайно.
Дайте насадці повністю висохнути.
Корпус електроприводу спершу протріть м’якою вологою ткани-
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ною, потім витріть насухо сухим, чистим рушником.

Зберігання
-Перед зберіганням  відключіть прилад від мережі.
-Очистіть, протріть насухо і просушіть прилад перед зберіган-
ням.
-Не намотуйте шнур живлення на пристрій.
-Зберігайте прилад в сухому, прохолодному, не запиленому 
місці далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними або 
розумовими можливостями.

Утилізація
Цей продукт та його частини не слід викидати разом з якими-не-
будь відходами. Слід, відповідально ставитись до їх переробки 
і збереженню, щоб підтримувати повторне використання 
матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, 
будь ласка, використовуйте спеціальні поворотні і зберігаючі 
системи.
Характеристики комплектація та зовнішнього вигляду виробу 
можуть незначно змінюватися виробником, без погіршення 
основних споживчих якостей виробу.
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Благодарим Вас за покупку техники компании 

Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества 
гарантируют Вам надежность и удобство в использовании 

данного прибора.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в 
течение  всего срока эксплуатации прибора.

Блендер предназначен только для обработки (смешивания) 
жидких и нетвердых продуктов в бытовых (домашних) условиях. 

Технические характеристики
Модель: MR 568
Электропитание: 
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Номинальная мощность 400Вт; 

Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса  
от проникновения влаги обычное, соответствует IPХ0;

Режим работы: непрерывное включение до 30 секунд, пауза 
не менее 4 минут до полного охлаждения.
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Устройство изделия 

Рисунок 1

1. Переключатель скоростей
2. Электропривод
3. Съемный держатель насадок
4. Выключатель (включено/выключено)
5. Кнопка включения режима «Турбо»
6. Подставка для хранения принадлежностей
7. Насадка для перемешивания-взбивания
8. Насадка для измельчения
9. Насадка для взбивания
10. Насадка для нарезки-помола
11. Съемник для насадок

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых 
правил безопасности  и  правил изложенных в данном 

руководстве делает использование данного прибора ис-
ключительно безопасным.

ВНИМАНИЕ!
-Никогда не погружайте электропривод, его сетевой шнур и 
вилку в воду или другие жидкости.
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-Не допускайте попадание воды и влаги на электриче-
ские части прибора.

-Не берите прибор мокрыми руками.
При несоблюдении правил возникает опасность поражения 
электротоком!

-Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмо-
тра!
-Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы закончили ис-
пользовать прибор, а также перед сменой насадок, очисткой и 
хранением. 
-Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сете-
вой вилки из розетки за кабель.
-Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение 
питания указанное на приборе соответствует напряжению элек-
тросети в Вашем доме.
-Использование электрических удлинителей или переходников 
сетевой вилки может стать причиной повреждения электропри-
бора и возникновения пожара.
-Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не 
включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки 
из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
-Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур 
или вилка, если прибор не работает должным образом, если 
прибор поврежден или попал в воду. Не используйте повре-
жденные насадки.  Не ремонтируйте прибор самостоятельно, 
обратитесь в ближайший сервисный центр.
-Данный прибор не предназначен для использования детьми 
и людьми с ограниченными физическими или умственными 
возможностями. При использовании прибора вблизи детей, 
необходим постоянный контроль взрослых.
-Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
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-Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым 
поверхностям.
-Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, 
заломов и перекручивания шнура питания.
-Не бросайте прибор.
-Не используйте прибор вне помещений.
-Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В 
этот период возможны скачки сетевого напряжения.

ВНИМАНИЕ!
Прибор имеет очень острые режущие лезвия, требующие 
крайне осторожного обращения.
-Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы 
блендера. 
-Перед разборкой, сборкой, загрузкой и выгрузкой продуктов 
всегда отключайте прибор от электросети. Разборку и сборку 
выполняйте только после полной остановки движущихся ча-
стей.
При несоблюдении  правил возникает опасность серьез-
ных травм!

-Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для 
которых он предназначен.
Для коммерческого использования приобретите технику 
промышленного исполнения.

Действия в экстремальных ситуациях:
-Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розет-
ки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
-В случае появления из электроприбора дыма, искрения, силь-
ного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите исполь-
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зование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

Эксплуатация общие правила
С помощью этого блендера Вы сможете приготовить прекрас-
ные супы-пюре, майонез, соусы, коктейли десерты, питание для 
детей и множество других блюд.
Используя блендер соблюдайте правила безопасности. Непре-
рывная работа блендера не должна быть больше 30 секунд, 
последующая пауза в работе должна быть не менее 4 минут до 
полного охлаждения прибора.
Для предотвращения перегрева блендера, перед обработкой 
рекомендуется охладить продукты до комнатной температуры.
Перед началом обработки очистите кожуру с фруктов и овощей, 
удалите косточки, и порежьте на кусочки размером примерно 
2х2см.
Не обрабатывайте блендером слишком твердые продукты,  
такие как: крупы, рис, кофе лед, большие куски замороженных 
продуктов.
Перед обработкой мяса, орехов удалите кости и скорлупу. 

Насадка Назначение Продукты Примечание

 Венчик, 
перемешива-
ние, легкое 
взбивание

Легкое тесто, 
салаты, соусы, 
коктейли, майо-
нез, пудинги

Превосходно под-
ходит для создания 
тонко перемешан-
ных, кремо-образ-
ных блюд

 Измельчение Сыр, мясо, ово-
щи, приправы, 
хлеб, сухарики, 
орешки

Мягкое  
измельчение 

 Взбивание Яичный белок, 
крем, соусы, 
шейки, муссы

Хороший помощник 
при изготовлении 
выпечки
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Подготовка к работе
Перед первым использованием удалите упаковочные материа-
лы, убедитесь что все части прибора не имеют повреждений.
Вымойте все съемные части теплой водой  с моющим сред-
ством и тщательно просушите. Корпус электропривода протри-
те снаружи мягкой, слегка влажной тканью, затем вытрите 
насухо.
Запрещается погружать корпус электропривода, его сетевой 
шнур и вилку в воду или любые другие жидкости.

ВНИМАНИЕ! Во время первого включения прибора может крат-
ковременно появиться специфический запах или немного дыма. 
Это нормальное явления, вызвано присутствием заводских кон-
сервационных материалов на двигателе электропривода. Через 
несколько минут эксплуатации прибора они должны исчезнуть.

Использование

1. Присоедините держатель насадок к корпусу электропривода 
и поверните по часовой стрелке до фиксации. Убедитесь что 
съемный держатель насадок надежно зафиксирован на корпусе  
привода.

2. Выберите подходящую насадку для обработки ваших подук-
тов. Установите насадку на вал держателя так, чтобы прорези 
на насадке совпали с выступами на валу Рис.2.

 Нарезка- 
помол

Овощи, при-
готовленное 
мясо, детское 
питание, супы, 
соусы, фрукты

Функциональ-
ная насадка для 
быстрого измель-
чения и нарезки 
продуктов
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Для фиксации 
нажмите на 
насадку чтобы 
фиксирующее 
кольцо на насад-
ке защелкнулось 
на выступах вала 
Рис.3.

3. Поме-
стите продукты 
в стакан или 
подходящую ем-
кость. Подклю-
чите блендер 
к электросети. 
С помощью 
регулятора  ско-
рости выберите 
подходящую 
скорость обработки. Для медленного смешивания предотвра-
щения выплескивания продуктов рекомендуется использовать 
низкую скорость, для быстрой обработки высокую  скорость и 
режим «Турбо».
4.Для предотвращения выплескивания и разбрызгивания 
продуктов вначале погрузите держатель с насадкой в емкость 
с продуктами, за тем нажмите на выключатель. Не допускайте 
попадания жидкости в место соединения держателя насадок с 
электроприводом, и выше. 

 Рисунок 2

 Рисунок 3
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5.Если блендер останавливается или значительно замедляется, 
отключите его от электросети, и выполните очистку от застряв-
ших/ налипших продуктов. 
6.После использования отключите блендер от электросети, 
отсоедините все съемные части и выполните очистку.

Снятие насадок

ВНИМАНИЕ! не снимайте насадки с  вала держателя рукой. 
Для снятия используйте съемник из комплекта.

1.Вставьте съемник вилкой к насадке, подденьте насадку Рис.4. 

2.Уприте съемник о край держателя надавите на ручку съемни-
ка Рис.5.  Насадка снимется с вала.

Примеры приготовления блюд
Майонез 
Ингредиенты:
200-250 мл растительного масла 
1 яйцо (желток и белок)
1 столовая ложка лимонного сока или уксуса

 Рисунок 4  Рисунок 5
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Соль перец по вкусу.
Поместите все ингредиенты в стакан в указанном порядке. Погру-
зите насадку блендер до дна емкости. Включите блендер, нажав и 
удерживая кнопку включения, дождитесь превращения раститель-
ного масла в эмульсию. Затем не выключая прибора, медленно 
перемещайте насадку вверх- вниз до тех пор пока не получите 
майонез требуемой консистенции.
Коктейли из мороженного
Применяя  в качестве ингредиентов такое мороженное как «плом-
бир»  и различные сиропы Вы может получить желаемую гамму 
вкусов Ваших коктейлей.
В емкость поместить 2 больших шарика мороженого и 2 ст. ложки 
шоколадного или клубничного сиропа. Залить 1/2 стакана молока 
и смешивать, пока он не станет густым и пенистым. Перелить в 
холодные бокалы. Для более густого коктейля, добавить перед 
смешиванием 1 банан.
Смузи клубника с йогуртом
-250 мл нежирного молока
-1,5 стакана свежей или мороженой клубники 
-150 мл йогурта.
Сперва до однородной массы смешивается клубника с йогуртом, 
а затем добавляется молоко, и снова всё взбивается до получения 
однородной густой массы.

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ!
-Никогда не чистите прибор подключенный к сети.
-Перед очисткой отключите прибор и дождитесь полной остановки 
движущихся частей.
-Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие 
средства, растворители, щелочь, металлические предметы и 
мочалки.
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-Никогда не погружайте электропривод его сетевой шнур и вилку 
в воду или другие жидкости. Не мойте привод водой или в посудо-
моечной машине.
-Мойте режущие лезвия с особой осторожностью!

Сразу после окончания использования вымойте (не замачивая 
надолго) насадки теплой мыльной водой с применением мягкой 
нейлоновой губки, после чего протрите сухим чистым полотенцем. 
Температура воды не более 60ºС
После обработки соленых продуктов насадки следует вымыть 
незамедлительно.
Дайте насадке полностью высохнуть.
Корпус электропривода сперва протрите мягкой влажной тканью, 
затем вытрите насухо сухим, чистым полотенцем.

Хранение
-Перед хранением отключите прибор от сети.
-Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.
-Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
-Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали 
от детей и людей с физическими или умственными возможностями.

Утилизация
Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе 
с какими-либо отходами. Следует, ответственно относится к их 
переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное исполь-
зование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить 
устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и 
сберегающие системы.
Характеристики  комплектация и внешний вид изделия могут не-
значительно изменяться производителем, без ухудшения основных 
потребительских качеств изделия.
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Dziękujemy za zakup sprzętu firmy 

Funkcjonalność i zgodność ze standardami jakości gwarantują wam 
pewność i wygodę.

Proszę, uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachowajcie ją 
w charakterze materiału naukowego, przez cały czas eksploatacji 

produktu.
Mikser przeznaczony tylko do obróbki (mieszania) płynnych i 

nietwardych produktów w domowych warunkach.

Charakterystyka techniczna

Model: MR 568
Zasilanie elektryczne: prąd- zmienny;
Nominalna częstość 50 Hz;
Napięcie nominalne (skala) 220-240 V;
Nominalna moc 400 W;

Klasa ochrony przed spięciami II;
Wykonanie korpusu
od przedostawania się wilgoci, odpowiada klasie IPХ 0;

Tryb pracy: ciągle włączony do 30 sekund, pauza nie mniej niż 4 
minuty do całkowitego ochłodzenia.
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Budowa wyrobu

Rysunek 1

1. Przełącznik szybkości
2. Napęd elektryczny
3. Adapter nasadek
4. Wyłącznik (on/off)
5. Przycisk trybu « Turbo »
6. Podstawka do przechowywania części zestawu
7. Nasadka do mieszania-ubijania(lekkich produktów)
8. Nasadka do rozdrabniania
9. Nasadka do ubijania
10. Nasadka do cięcia-mielenia
11. Ściągacz do nasadek

Środki bezpieczeństwa
Szanowny użytkownik, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów 
bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni 

wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

UWAGA!
- Nigdy nie wkładajcie urządzenia lub jego części do wody lub do 
innych ciecz
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- Nie dopuszczajcie do zawilgocenia elektrycznych części 
urządzenia.
- Nie dotykajcie urządzenia mokrymi rękami.
 Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

-Nigdy nie pozostawiajcie włączonego urządzenia bez kontroli!
-Zawsze wyjmujcie wtyczkę z rozetki, jeżeli skończyliście używać 
przyrząd a także przed  załadunkiem, wyładunkiem, oczyszczaniem i 
przechowywaniem.
-Zabronione jest odłączanie urządzenia od sieci poprzez wyrywanie 
wtyczki z rozetki za przewód.
-Przed wykorzystaniem przyrządu upewnijcie się, że napięcie zasilania 
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w 
waszym domu.
-Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych lub adapterów wtyczki 
zasilania może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub 
powstania pożaru.
Jeżeli urządzenie zostanie wniesione z zimnego do ciepłego 
pomieszczenia, nie podłączajcie  urządzenia do prądu przez upływem 
2-uch godzin, dla uniknięcia uszkodzenia z powodu wykształcenia się 
kondensatu na częściach wewnętrznych urządzenia.
-Nigdy nie wykorzystajcie urządzenia, jeżeli uszkadzany jest przewód 
sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, 
jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub dostało się do wody. Nie 
naprawiajcie urządzenia samodzielnie, zwróćcie się do najbliższego 
centrum serwisowego.
-Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez  ludzi z og
raniczonymi                                              fizycznymi lub umysłowymi 
możliwościami. Przy wykorzystaniu urządzenia przez dzieci, niezbędna 
stała kontrola dorosłych.
-Nie pozwalajcie dzieciom bawić się opakowaniem produktu



25

-Nie dopuszczajcie do dotykania przewodu zasilającego do 
nagrzanych i ostrych powierzchni.
-Nie dopuszczajcie silnego naciągnięcia, zwisania z powierzchni 
roboczych załamaniom i skręcaniu się przewodu zasilającego.
-Nie rzucajcie urządzeniem.
-Nie wykorzystajcie urządzenia poza pomieszczeniami.
-Nie wykorzystajcie przyrządu w czasie burzy, sztormowego wiatru. 
Ponieważ wtedy  możliwe są skoki napięcia sieciowego.
-Nie ustalajcie przyrząd na, lub w pobliżu gazowych i elektrycznych 
kuchenek, lub w pobliżu innych grzejnych urządzeń.

UWAGA!
Przyrząd ma ostre, obracające się z dużą prędkością  tnące ostrza, 
wymagające niezmiernie ostrożnego użytkowania.
-Nie dotykajcie do poruszających się części od razu po otwarcia 
pokrywy urządzenia.
-Przed oczyszczaniem zawsze odłączajcie urządzenie od sieci 
elektrycznej.
Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo 
poważnych uszkodzeń ciała!

-Nie wykorzystajcie urządzenia do innych celów oprócz tych, do 
których jest ono przeznaczone.

Działanie w ekstremalnych sytuacjach:
-Jeżeli przyrząd wpadł do wody, natychmiast, wyjmijcie wtyczkę z 
rozetki, nie dotykając samego przyrządu lub wody.
-W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu 
przypalonej izolacji, natychmiast przerwijcie wykorzystanie urządzenia, 
wyjmijcie wtyczkę z rozetki i zwróćcie się do najbliższego centrum 
serwisowego.
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Ogólne zasady korzystania
- Z pomocą tego blendera możecie przygotować przepyszne zupy-
kremy, majonez, sosy, koktajle desery, posiłki dla dzieci i mnóstwo 
innych potraw.
- Wykorzystując blender przestrzegajcie przepisów bezpieczeństwa. 
Ciągła praca blendera nie powinna być dłuższa niż 30 sekund, 
późniejsza pauza w pracy powinna być nie kródsza  niż 4 minuty do 
całkowitego ochłodzenia urządzenia.
- Przed obróbką studźcie gorące produkty.
- Przed rozpoczęciem obróbki oczyśćcie owoce i warzywa ze skórki, 
wyciągnijcie kostki z mięsa, i pokrójcie na kawałki o wymiarach 2 x2 
cm.
Nie wykorzystujcie blendera do obróbki zbyt twardych produktów, 
takich jak: nie ugotowane kasze, ryż, kostki lodu, zamrożone produkty.

Nasadka Przeznaczenie Produkty Uwagi

 Mieszanie; 
ubijanie lekkich 
produktów

Lekkie ciasto, 
sałaty, sosy, 
koktajle, majonez, 
puddingi

Wyśmienicie nadaję 
się do tworzenia 
potraw o kremowej 
konsystencji 

 Rozdrabnianie Ser, mięso, 
warzywa, 
przyprawy, chleb, 
sucharki, orzeszki

Rozdrabnianie z 
użyciem nie wielkiej 
mocy urządzenia

 Ubijanie Białko, krem, 
sosy, musy

Doskonale nadaje 
się do sosów

 Cięcie; 
szatkowanie; 
mielenie

Warzywa, 
gotowane mięso, 
jedzenie dla 
dzieci, zupy, 
owoce

Nasadka do 
szybkiego 
szatkowania 
produktów
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Przygotowywanie do pracy
-Przed pierwszym użyciem upewnijcie się czy wasz zestaw posiada 
wszystkie części składowe wymienione na wstępie niniejszej instrukcji. 
I czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
- Przed pierwszym wykorzystaniem umyjcie wszystkie zdejmowane 
części ciepłą wodą ze środkiem myjącym  i dokładnie wysuszcie. 
Korpus napędu elektrycznego przetrzyjcie na zewnątrz miękką, lekko 
wilgotną tkaniną, następnie wytrzyjcie do sucha.
- Zabronione jest zanurzanie korpusu napędu elektrycznego, przewodu 
sieciowego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Aby zapobiec przegrzaniu blendera przed przetwarzaniem zaleca się 
wyjęcie z lodówki bądz też lekkie przestudzenie produktów tak aby ich 
temperatura zbliżyła się do temperatury pokojowej.
- Nie Używać do zbyt twardych produktów, nie rozdrabniać dużej ilości 
mrożonek za jednym razem.

UWAGA! W czas pierwszego włączania urządzenia krótkotrwale może 
pojawić się specyficzny zapach. To normalne zjawisko, wywołane 
przez obecność środków konserwacyjnych na silniku napędu 
elektrycznego. Po kilku minutach eksploatacji przyrządu oni powinien 
zniknąć.

Wykorzystanie

1.Podłącz adapter do napędu i obrócić w prawo, do zablokowania. 
Upewnij się, że adapter jest bezpiecznie przymocowany do obudowy 
siłownika.

2.Wybierz odpowiednią nasadkę do obróbki Twojego produktu. Ustaw 
nasadkę tak aby wieloklin na niej zgadzał się z wieloklinem na wale 
adaptera. 
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Aby usztywnić 
połączenie dociśnij 
nasadkę tak 
aby jej pierścień  
zatrzasnął 
się na wale 
adaptera(usłyszysz 
charakterystyczne 
kliknięcie).

Rysunek 2

3.Umieść produkty w odpowiednim pojemniku. Podłącz blender do 
sieci. Użyj suwaka, aby wybrać odpowiednią prędkość przetwarzania. 
4. Aby uniknąć rozpryskiwania produktów najpierw zanurz nasadkę 
a później włączaj urządzenie. Pamiętaj aby woda lub inne ciecze nie 
dostały się na włącznik lub napęd elektryczny.
5.Gdy mikser znacząco zwalnia pracę lub zatrzymuje się, odłącz go i 
oczyścić.
6.Po użyciu należy odłączyć blender od sieci i dokładnie oczyścić 
używane elemnty.

Jak zdejmować nasadkę

UWAGA!
 ABY ZDIĄĆ NASADKĘ KTÓRĄ UŻYWAŁEŚ UŻYJ ŚCIĄGACZA 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESTAWIE.

1.Włóż ściągacz haczykiem do nasadki lekko ją podważcie. 
2.Oprzyj  ściągacz o adapter i naciśnij rączkę ściągacza. Nasadka 
zejdzie z wałka.
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Przepisy
Majonez
Składniki:
200-250 ml oleju roślinnego
1 jajko (żółtko i białko)
1 łyżka stołowa soku cytrynowego lub octu
Sól pieprz do smaku.
W pojemniku umieśćcie wszystkie składniki we wskazanej kolejności. 
Zanurzcie nasadkę blendera do dna. Włączycie blender nacisnąwszy 
i utrzymując guzik włączenia, od momentu przemiany oleju roślinnego 
w emulsję. Następnie nie wyłączając przyrządu, powoli przesuwajcie 
nasadkę w górę i w dół do puki nie otrzymacie majonezu wymaganej 
konsystencji.

Koktajle z lodowe
Używając składników takich jak « lód » i różne syropy może 
dostosować gamę smaków waszych koktajli.
Do pojemnika kruszarki kilka kostek lód i 2 stołowe łyżki 
czekoladowego albo truskawkowego syropu. Zalej 1 / 2 szklanki 
mleka i mieszaj. Przelać do zimnych kieliszków. Aby koktajl był gęsty i 
spieniony przed mieszaniem dodaj 1 banana.

Rysunek 4 Rysunek 5
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Smuzi truskawka z jogurtem
-250 ml chudego mleka
-1, 5 szklanki świeżej albo mrożonej truskawki
-150 ml jogurtu.
Najpierw miesza się truskawki z jogurtem do uzyskania jednorodnej 
masy a następnie dodaje się mleko, i ponownie ubija się do 
otrzymywania jednorodnej gęstej masy.

Czyszczenie i odejście

UWAGA!
-Nigdy nie czyść urządzenia podłączonego do sieci. 
-Przed oczyszczaniem odłącz urządzenie i poczekaj do całkowitego 
zatrzymania poruszających się części.
-Nie wykorzystuj ściernych i silnie działających środków czyszczących , 
rozpuszczalników, zasady, metalowych przedmiotów i zmywaków.
-Nie myj części blendera w zmywarce.

Zaraz po zakończeniu użytkowania umyjcie (nie mocząc na długo) 
nasadkę blendera ciepłą wodą z detergentem przy stosowaniem 
miękkiej nylonowej gąbki, po czym przetrzyjcie suchym czystym 
ręcznikiem. Temperatura wody nie większa niż 60 ºC. 
-Korpus najpierw przetrzyj miękką wilgotną tkaniną, następnie wytrzyj 
do sucha suchym czystym ręcznikiem.

Przechowywanie

-Przed przechowywaniem odłączcie urządzenie od sieci.
-Oczyśćcie i wysuszcie przyrząd przed przechowywaniem.
-Przechowujcie urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonym i nie 
wilgotnym miejscu z dala od dzieci.
-Nie zwijajcie przewodu dookoła urządzenia.
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Utylizacja
-Przed przechowywaniem odłączcie urządzenie od sieci.
-Oczyśćcie i wysuszcie przyrząd przed przechowywaniem.
-Przechowujcie urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonym i nie 
wilgotnym miejscu z dala od dzieci .
 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez 
naruszania podstawowych cech konsumentów, bez uprzedzenia. 



Ознакомиться со всем перечнем изделий 
торговой марки «Maestro» 

Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки

- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы
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