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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.

Прилад призначений тільки для подрібнювання нетвердих  
харчових продуктів в побутових (домашніх) умовах.

За умови дотримання правил експлуатації та цільового  
призначення, частини виробу не містять шкідливих для здоров’я 

речовин.

Технічні характеристики
Модель: MR 580
Электроживлення: 
Рід струму - змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В; 
Споживча потужність (номінальна): 450 Вт;
Клас захисту від ураження електрострумом II;

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

Режим роботи: повторно-короткочасний, безперервне включен-
ня не більше 10 секунд, пауза від 1 хвилини.

Склад приладу 

Малюнок 1

1. Кнопка включення «ON/OFF»
2. Моторний блок-електропривод
3. Кришка чаші
4. Ніж
5. Чаша
6. Вісь для ножа

Заходи безпеки
 Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих 

правил безпеки і правил викладених у даному керівництві 
робить використання даного приладу виключно безпечним.
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УВАГА!
- Ніколи не занурюйте електропривод, його мережевий шнур і 
вилку у воду або інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води і вологи на електричні части-
ни 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 
живлення зазначена на приладі відповідає напрузі електроме-
режі у Вашому домі.
- Використання електричних подовжувачів або перехідників 
мережевої вилки може стати причиною пошкодження електро-
приладу.
- 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, звер-
ніться в найближчий сервісний центр.
- Цей пристрій не призначено для використання дітьми та людь-
ми з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, 
а також людьми, що не мають знань і досвіду використання 

побутових приладів, якщо вони не знаходяться під контролем, 
або не проінструктовані особою відповідальною за їхню безпеку.
- При використанні приладу поблизу дітей, необхідний постійний 
контроль дорослих.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом та пакувальними 
матеріалами.
- 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.

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.                                     
               
УВАГА!
Подрібнювач має дуже гострі леза які швидко обертаються
- Не торкайтеся до рухомих частин під час роботи приладу. 
- Перед розбиранням або завантаженням /розвантаженням 
продуктів завжди вимикайте прилад від електромережі. Відкри-
вайте кришку чаші тільки після повної зупинки рухомих частин.
При недотриманні правил виникає небезпека серйозних 
травм!
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- Не використовуйте Ваш прилад для інших цілей крім 
тих, для яких він призначений.
Для комерційного використання придбайте виріб промис-
лового виконання.

Використання приладу
 Загальні правила
- Цей прилад призначено для обробки невеликих кількостей 
продуктів. Кількість рідини не повинна перевищувати 400мл.
- Крупні продукти поріжте на шматочки розміром приблизно 
2х2см.
- Перед обробкою прохолоджуйте гарячі продукти.
- Перед початком обробки видаліть кісточки з продуктів.  
- Не використовуйте прилад для подрібнення занадто твердих 
продуктів, таких як: крупи, рис, каву, лід, заморожені продукти.
- Щоб уникнути перегріву мотора, не використовуйте подрібню-
вач безперервно довше 10 секунд, перед наступним викори-
станням дайте приладу охолонути не менше 1хв. 

Підготовка до роботи
- Видаліть упаковку і рекламні наклейки.  Повністю розмотайте 
шнур живлення. Огляньте прилад, переконайтеся у відсутності 
механічних ушкоджень частин приладу, шнура живлення і вилки.
- Перед першим використанням вимийте всі знімні частини 
теплою водою з миючим засобом і ретельно просушіть. Мотор-
ний блок-електропривод протріть зовні м’якою, злегка вологою 
тканиною, потім витріть насухо.
- Забороняється занурювати корпус електропривода пордріб-
нювача, його мережевий шнур і вилку у воду або будь-які інші 
рідини.
- Не користуйтесь приладом без завантаження продуктів.

Використання подрібнювача
- Встановіть чашу подрібнювача на стійку, тверду поверхню.
- Встановіть ніж на вісь розташовану на дні чаші
- Покладіть підготовлені продукти в чашу, закрийте кришку так, 
щоб виступи на кришці співпали з пазами на чаші та поверніть 
до фіксації.
- На кришку подрібнювача встановіть моторній блок-електро-
привод.
- Підключіть вилку кабелю живлення до електромережі. 
- Обов’язково однією рукою притримуйте чашу за верхню части-
ну, другою моторний блок, натисніть кнопку включення, прилад 
почне працювати. 
- Після того як інгредієнти досягли потрібної консистенції відпу-
стіть кнопку, прилад вимкнеться.
- Перед розбиранням чаші дочекайтеся повної зупинки рухомих 
частин, відключіть вилку від електромережі. 

УВАГА!  Якщо ніж подрібнювача застряг під час використання, 
негайно вимкніть прилад, та відключіть від електромережі. Піс-
ля цього відкрийте чашу, видаліть застряглі продукти.

Чищення та догляд
УВАГА!
- Ніколи не чистіть прилад підключений до мережі.
- Перед чищенням вимкніть прилад і дочекайтеся повної зупин-
ки рухомих частин.
- Не використовуйте абразивні та сильно діючі чистячі засоби, 
розчинники, луг, металеві предмети та мочалки.
 - Ніколи не занурюйте корпус прилада його мережевий шнур і 
вилку у воду або інші рідини. Не мийте корпус прилада водою 
або в посудомийній машині.
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- Відразу після закінчення використання вимийте всі 
знімні частини теплою, мильною водою із застосуванням 
м’якої нейлонової губки, після чого обполосніть чистою водою і 
протріть сухим, чистим рушником. Знімні частини допускається 
мити в посудомийній машині.
- Дайте частинам повністю висохнути.
- Корпус електроприводу спершу протріть м’якою, вологою тка-
ниною потім витріть насухо сухим, чистим рушником.

Зберігання
- Перед зберіганням відключіть прилад від мережі.
- Очистіть, протріть насухо і просушіть прилад перед збережен-
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 комплектації та зовнішнього вигляду виробу 
можуть незначно змінюватися виробником, без погіршення 
основних споживчих якостей виробу. 

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.

Измельчитель предназначен только для обработки нетвердых 
пищевых продуктов в бытовых (домашних) условиях.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого 
назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья 

веществ.

Технические характеристики

Модель: MR 580
Электропитание:
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В; 
Потребляемая мощность (номинальная): 450 Вт;
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Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса  
от проникновения влаги обычное, соответствует IPХ0;

Режим  работы: непрерывное включение не более 10 секунд, 
пауза от 1 минуты.

Устройство изделия 

Рисунок 1

1. Кнопка включения (ON/OFF)
2. Моторный блок -электропривод
3. Крышка чаши
4. Нож
5. Чаша
6. Ось для ножа

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 измельчителя, его сете-
вой шнур и вилку в воду или другие  жидкости. 
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические 
части прибора.
- Не берите прибор мокрыми руками.
При несоблюдении правил возникает опасность поражения 
электротоком!

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без при-
смотра.
- 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.
- 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 
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или вилка, если прибор не работает должным образом, 
если прибор поврежден или попал в воду. Не используйте 
поврежденные насадки.  Не ремонтируйте прибор самостоя-
тельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми 
и людьми с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, а также людьми не имеющими знаний и  опыта 
использования бытовых приборов, если они не находятся под 
контролем, или не проинструктированы лицом  ответственным 
за их безопасность. 
- При использовании прибора вблизи детей, необходим посто-
янный контроль взрослых.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- 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.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе во 
время работы миксера, это приведет к перегреву и выходу из 
строя мотора.

ВНИМАНИЕ!
- Измельчитель имеет очень острые лезвия которые быстро 
вращаются
- Не касайтесь к подвижным частям во время работы прибора. 
- Перед разборкой или загрузкой /выгрузкой продуктов всегда 
отключайте прибор от электросети. Открывайте крышку чаши 

только после полной остановки подвижных частей.
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 про-
мышленного 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, 
сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите 
использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

Использование прибора
Общие правила
- Этот прибор предназначен для обработки небольшого коли-
чества продуктов. Количество жидкости не должно превышать 
400мл.
- Крупные продукты порежьте на кусочки размером приблизи-
тельно 2х2см.
- Перед обработкой охлаждайте горячие продукты.
- Перед началом обработки удалите косточки из продуктов.  
- Не используйте прибор для измельчения слишком твердых 
продуктов, таких как: крупы, рис, кофе, лед, замороженные 
продукты.
- Во избежание перегрева мотора, не используйте измельчи-
тель непрерывно дольше 10 секунд, перед следующим исполь-
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зованием дайте прибору остыть не меньше 1мин.

Подготовка к работе 
- Удалите упаковку и рекламные наклейки.  Полностью размо-
тайте шнур питания. Осмотрите прибор, убедитесь в отсутствии 
механических повреждений частей прибора, шнура питания и 
вилки.
- Перед первым использованием вымойте все съемные части 
теплой водой  с моющим средством и тщательно просушите. 
Корпус электропривода протрите снаружи мягкой, слегка влаж-
ной тканью, затем вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус электропривода, его сетевой 
шнур и вилку в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте прибор без загрузки продуктов.

Использование измельчителя
- Установите чашу измельчителя на стойкую, твердую поверх-
ность.
- Установите нож на ось расположенную на дне чаши.
- Положите подготовленные продукты в чашу, закройте крышку 
так, чтобы выступы на крышке совпали с пазами на чаше и 
поверните до фиксации.
- На крышку измельчителя установите электропривод.
- Подключите вилку кабеля питания к электросети. 
- Обязательно одной рукой придерживайте чашу за верхнюю 
часть, второй электропривод, нажмите кнопку включения, при-
бор начнет работать. 
- После того как ингредиенты достигли нужной Вам консистен-
ции отпустите кнопку, прибор выключится.
- Перед разборкой чаши дождитесь полной остановки подвиж-
ных частей, отключите вилку от электросети. 

ВНИМАНИЕ!  Если нож измельчителя застрял во время ис-
пользования, немедленно выключите прибор, и отключите от 
электросети. После этого откройте чашу, удалите застрявшие 
продукты.

Чистка и уход 
ВНИМАНИЕ!
- Никогда не чистите прибор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите прибор и дождитесь полной оста-
новки движущихся частей.
- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие 
средства, растворители, щелочь, металлические предметы и 
мочалки.
- Никогда не погружайте корпус электропривода его сетевой 
шнур и вилку в воду или другие жидкости. Не мойте электро-
привод водой или в посудомоечной машине.

- Сразу после окончания использования вымойте  все съемные 
части теплой мыльной водой с применением мягкой нейло-
новой губки, после чего ополосните чистой водой и протрите 
сухим чистым полотенцем. Съемные части допускается мыть в 
посудомоечной машине.
- Дайте частям полностью высохнуть.
- Корпус электропривода сперва протрите мягкой влажной тка-
нью, затем вытрите насухо сухим чистым полотенцем.

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

Утилизация
Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вме-
сте с какими-либо отходами. Следует, ответственно относится 
к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное 
использование материальных ресурсов. Если Вы решили 
выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные 
возвратные и сберегающие системы.

Характеристики  комплектация и внешний вид изделия могут 
незначительно изменяться производителем, без ухудшения 
основных потребительских качеств изделия.

Dziękujemy za zakup sprzętu firmy 

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

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

produktu.
Rozdrabniacz przeznaczony tylko dla obróbki nietwardych produktów 

spożywczych w warunkach domowych.
Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, 
części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

Charakterystyka techniczna
Model: MR 580
Zasilanie elektryczne: Prąd- zmienny;
Nominalna częstość 50 Hz;
Napięcie nominalne 220-240V;
Moc (nominalna): 450 W;

Klasa ochrony przed spięciami II;
Wykonanie korpusu zapobiegające przedostawania się wilgoci, 
odpowiada klasie IPX 0



18 19

Tryb pracy: nieprzerwane włączenie nie więcej niż 10 sekund, 
pauza od 1 minuty.

Mapa urządzenia 

Rysunek 1

1. Przycisk włączania (ON/OFF)
2. Blok silnika - zasilanie elektryczne
3. Pokrywa pojemnika
4. Nóż
5. Pojemnik
6. Oś do noża

Środki bezpieczeństwa
Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych 

przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej 
instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo 

bezpiecznym.

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

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez kontroli!
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z rozetki, jeżeli skończyliście używać 
urządzenie, a także przed  załadunkiem/wyładunkiem misy, 
oczyszczaniem i przechowywaniem.
- Zabronione jest odłączanie urządzenia od sieci poprzez wyrywanie 
wtyczki z rozetki za przewód.
- Przed wykorzystaniem przyrządu upewnij się, że napięcie zasilania 
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w 
twoim 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 podłączaj urządzenia do prądu przed upływem 
2 godzin, dla uniknięcia uszkodzenia z powodu wykształcenia się 
kondensatu na częściach wewnętrznych urządzenia.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód 
sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, 
jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub dostało się do wody. 
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, zwróć się do najbliższego 
centrum serwisowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez  ludzi z 
ograniczonymi fizycznymi lub umysłowymi możliwościami. 
- Przy wykorzystaniu urządzenia przez dzieci, niezbędna stała kontrola 

1

2

3

4
5
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dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem produktu.
- Nie dopuszczaj do dotykania przewodu zasilającego do nagrzanych i 
ostrych powierzchni.
- Nie dopuszczaj silnego naciągnięcia, zwisania z powierzchni 
roboczych załamaniom i skręcaniu się przewodu zasilającego.
- Nie rzucaj urządzeniem.
- Nie wykorzystuj urządzenia poza pomieszczeniami.
- Nie wykorzystuj urządzenia w czasie burzy, sztormowego wiatru. 
Ponieważ wtedy  możliwe są skoki napięcia sieciowego.
- Nie ustawiaj urządzenia na, lub w pobliżu gazowych i elektrycznych 
kuchenek, lub w pobliżu innych grzejnych urządzeń.

UWAGA! 
- Rozdrabniacz ma bardzo ostre ostrza które szybko się obracają  
proszę nie dotykać ruchomej części podczas pracy urządzenia. 
- Przed rozbiórką bądź załadowaniem /rozładowaniem produktów 
zawsze należy wyłączyć urządzenie z sieci.
- Otwierać pokrywkę pojemnika należy wyłącznie po pełnym 
zatrzymaniu się części ruchomej.  
W przypadku nieprzestrzegania zasad pojawia się 
niebezpieczeństwo poważnych urazów!

- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów oprócz tych, do których 
jest ono przeznaczone.
W celu wykorzystania komercyjnego proszę nabyć sprzęt wykonany 
przemysłowo 

Działanie w ekstremalnych sytuacjach
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, natychmiast, wyjmij wtyczkę z 
rozetki, nie dotykając samego urządzenia lub wody.

- W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu 
przypalonej izolacji, natychmiast przerwij wykorzystanie urządzenia, 
wyjmij wtyczkę z rozetki i zwróć się do najbliższego centrum 
serwisowego.

Wykorzystanie urządzenia 

Ogólne zasady
- To urządzenie przeznaczone jest dla obróbki niedużej ilości 
produktów. Ilość płynu nie może przekraczać 400ml.
- Duże produkty należy pokroić na kawałeczki o rozmiarze ok 2x2cm.
- Przed obróbką należy schładzać gorące produkty.
- Przed rozpoczęciem obróbki należy usunąć pestki z produktów.  
- Nie należy używać przyrządu do rozdrobnienia zbyt twardych 
produktów, takich jak: kasze, ryż, kawa, lód, mrożone produkty.
- W celu uniknięcia przegrzania silnika, nie należy używać 
rozdrabniacza ciągle dłużej niż 10 sekund, przed następnym 
wykorzystaniem należy dać urządzeniu ostygnąć nie mniej niż 1 min.

Przygotowanie do pracy
- Należy usunąć opakowanie i naklejki reklamowe.  Całkowicie 
rozwinąć przewód zasilania. Należy szczegółowo obejrzeć urządzenie, 
przekonać się o braku uszkodzeń mechanicznych części urządzenia, 
przewodu zasilania i wtyczki.
- Przed pierwszym wykorzystaniem należy umyć wszystkie 
zdejmowane części ciepłą wodą z płynem do naczyń i dokładnie 
przesuszyć. Korpus silnika przetrzeć na zewnątrz miękką, z lekką 
wilgotną ścierką, po czym wytrzeć na sucho.
- Zabroniono pogrążać korpus silnika, jego przewód zasilający i 
wtyczkę do wody lub każdego innego płynu.
- Nie używać urządzenia bez załadowania produktów.
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Eksploatacja urządzenia
- Ustawić pojemnik rozdrabniacza na trwałą, twardą powierzchnię.
- Ustawić nóż na oś rozmieszczoną na dnie pojemnika.
- Włożyć przygotowane produkty do pojemnika, zamknąć pokrywę 
tak, żeby występy na pokrywie zbiegły się ze wpustami na pojemniku i 
przekręcić do momentu blokady.
- Na pokrywę rozdrabniacza ustawić blok zasilania.
- Podłączyć kabel zasilania do sieci. 
- Obowiązkowo jedną ręką przytrzymywać pojemnik za górną część, 
drugi napęd, nacisnąć przycisk włączania, urządzenie zacznie 
pracować. 
- Po tym jak składniki osiągnęły potrzebną konsystencję należy puścić 
przycisk, urządzenie się wyłączy.
- Przed rozbiórką pojemnika należy zaczekać do pełnego zatrzymania 
się ruchomej części, odłączyć zasilanie. 

UWAGA!  Jeśli nóż rozdrabniacza utknął podczas eksploatacji, należy 
natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci. Po tym otworzyć 
pojemnik, usunąć utykające produkty. 

Czyszczenie i konserwacja

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.
- Nigdy nie zanurzać korpusu bloku zasilania, jego przewód sieciowy i 
wtyczkę w wodzie lub innym płynie. Nie myć bloku zasilania wodą lub 
w zmywarce. 

- Czyść urządzenie po każdym wykorzystaniu.

- Natychmiast po zakończeniu eksploatacji należy umyć wszystkie 
zdejmowane części ciepłą wodą mydlaną z użyciem miękkiej 
nylonowej gąbki, po czym opłukać czystą wodą i przetrzeć suchym 
czystym ręcznikiem. 
Zdejmowane części dopuszcza się myć w zmywarce.
- Do oczyszczania korpusu wykorzystaj miękką lekko wilgotną tkaninę. 
Jeżeli na urządzeniu została wilgoć, przetrzyj ją suchą tkaniną.

Przechowywanie
- Przed przechowywaniem odłącz urządzenie od sieci.
- Oczyść, przetrzyj do sucha i wysusz urządzenie i jego części przed 
przechowywaniem.
- Nie nawijaj przewodu dookoła urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, nie zakurzonym i nie 
wilgotnym miejscu z dala od dzieci.

Utylizacja
Produkt i jego części nie powinny być wyrzucane z jakimikolwiek 
innymi odpadami.
Jeżeli postanowiliście wyrzucić urządzenie, prosimy, wykorzystaj do 
tego specjalne punkty odbierające elektro-śmieci.

Charakterystyka i kompletowanie towaru mogą ulegać nieznacznym 
zmianom, bez pogorszenia podstawowych konsumpcyjnych wartości 
towarów.
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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


