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ПОРАДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки DELFA та довіру до нашої 

компанії. DELFA гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних 
вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.

• Термін служби виробу торгової марки DELFA у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та 
дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі 
виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби 
виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені на

наклейці, параметрам електромережі.
• Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Порадника з експлуатації. Прилад не

призначений для виробничого застосування.
• Використовувати тільки у приміщенні.
• Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.
• Щоб уникнути поразки електричним струмом і загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
• Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими

або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під
контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.

• Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.
• Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
• Не використовуйте приналежності, що не входять до комплекту.

ОПИС
1. Відсік з двигуном
2. Чаша (1700 ml)
3. Привід чаші
4. Кнопка фіксації
5. Горловина для подачі продуктів
6. Штовхальник
7. Ніж для здрібнювання
8. Диск для дрібного тертя та шаткування
9. Перехідник
10. Вінчик для збивания яєць та кремів
11. Блендер, що занурюється
12. Мірна склянка (600 ml)
13. Кнопка низької швидкості
14. Кнопка високої швидкості
15. Перемикач швидкостей
16. Кнопка фіксації приводу



• Вставте насадку в відсік для двигуна до клацання.
• Задля уникнення виплескування суміші, перед увімкненням занурте блендер у продукти, що потрібно

перемішати.
• Задля від'єднання насадки, одночасно натисніть на кнопки, що на корпусі приладу.
НІЖ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ПРОДУКТІВ / МІНІ-ПОДРІБНЮВАЧ 
• Міні-подрібнювач ідеально підходить для подрібнення зелені та овочів, сиру, більшості сортів горіхів,

сухофруктів. Великі продукти, такі як м'ясо, сир, цибуля, морква попередньо необхідно нарізати. З горіхів
видалити шкарлупу, м'ясо відокремити від кісток та сухожиль.

• Подрібнювач не підходить для розколювання льоду, подрібнення дуже твердих продуктів, таких як кавові
зерна, мускатний горіх, злаки.

• Увага! Лезо ножа для подрібнення дуже гостре! Тримайте лише за верхню пластикову частину!
• Покладіть ніж для подрібнення на центральний штифт чаші.
• Завантажте в чашу продукти.
• Накрийте чашу приводом чаші. Накрийте чашу приводом чаші. Для фіксації приводу необхідно, щоб

фіксатори на приводі потрапили у пази на чаші.
• Вставте відсік з двигуном у привід чаші до клацання.
• В процесі подрібнення однією рукою тримайте відсік з двигуном, другою – чашу насадки для подрібнення.
• Після використання, в першу чергу від'єднайте відсік з двигуном.
• Далі від'єднайте привід чаші.
• Обережно вийміть ніж для подрібнення.
• Тільки після цього вийміть подрібнені продукти з чаші для подрібнення.
НАСАДКА ДЛЯ ЗБИТТЯ / ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ 
• Використовуйте вінчик для збивання вершків, яєчних білків, різноманітних десертів. В жодному разі не

використовуйте цю насадку для замішування крутого тіста.
• Вставте насадку для збивання в перехідник, потім насадку з перехідником встановіть на відсік з двигуном.
• Перед початком роботи занурте вінчик у чашу з продуктами, що треба збити. Починайте роботу з низької

швидкості.
ПРИМІТКА: Процесор не увімкнеться у разі неправильної або неповної зборки. 
ДИСК ДЛЯ ТЕРТЯ ТА ШАТКУВАННЯ 
• Універсальний диск з ножами, призначений для нарізання шматочками та шаткування овочів, наприклад,

огірків, моркви, картоплі, цибулі-порею та ріпчастої цибулі, а також деяких сортів сиру.
• УВАГА: Замінний диск дуже гострий! Поводьтеся з ним вкрай обережно!
• Встановіть диск на центральний штифт чаші.
• Надіньте на чашу привід.
• Встановіть моторну частину на привід чаші.
УВАГА: Додавайте продукти тільки штовхачем, помірно натискаючи на нього. 

• У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати
виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.

• Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до
найближчого Сервісного центру.

• Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
• Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.
• Наприкінці роботи, перш, ніж витягати продукти та насадки, відключіть прилад з електромережі та

дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.
• УВАГА:Зніміть насадку, натиснувши кнопки від’єднання насадок.
• УВАГА: Заборонено переповнювати прилад або використовувати його без продуктів. Не перевищуйте

допустимий час безупинної роботи.
• Не поміщайте у процесор гарячі інгредієнти (> 70 ºC).
• Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у

кімнаті не менше 2 годин.
• Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних

речовин в електричному та електронному обладнанні.
• Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції

виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
• Перед першим використанням вимийте всі знімні частини теплою водою з миючим засобом та ретельно

просушіть їх. Відсік з двигуном зовні протріть м'якою злегка вологою тканиною.
• Заборонено занурювати відсік з двигуном в будь-яку рідину та мити його водою.
БЛЕНДЕР ЩО ЗАНУРЮЄТЬСЯ 
• Блендер ідеально підходить для приготування супів-пюре, різноманітних соусів та підливки, а також дитячого

харчування, змішування різноманітних коктейлів.



ПРИМІТКА: Час безперервної роботи процесора не повинен перевищувати 1 хв., а перерва між 
увімкненнями – не менше 4-х хв. (міні-подрібнювач: 0,5 хв/3 хв). В режимі Турбо час безперервної 
роботи не повинен перевищувати 1 хв., а перерва між увімкненнями - не менше 1 хвилини. 

• Забороняється знімати будь-яке приладдя під час роботи блендера.
• Кришку склянки можна використати як підставку для попередження ковзання по поверхні. Для цього надіньте

кришку на дно склянки.
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
• Наприкінці роботи вимкніть прилад та відключіть його з електромережі.
• Вимийте усі знімні частини теплою мильною водою відразу ж (не замочуючи надовго), після чого протріть

сухим чистим рушником. Не використовуйте для цього посудомийну машину.
• Корпус протріть м'якою вологою тканиною.
• Не використовуйте жорсткі губки, абразивні та агресивні миючі засоби.
ЗБЕРЕЖЕННЯ 
• Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений з електромережі.
• Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
• Зберігайте прилад у сухому чистому місці.

РОБОТА 

• Переконайтеся, що зборка виконана повністю та належним чином.
• Під`єднайте прилад до електромережі.
• За допомогою регулятора  встановіть потрібну швидкість.
ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ 
• Натисніть та тримайте натиснутою одну з кнопок імпульсного режиму (високої або низької швидкості) –

блендер буде працювати доти, поки натиснута ця кнопка.

Продукти Максимальна маса / 
об’єм 

Максимальний час 
безперервної обробки 

(сек) 
Мигдаль 100 г 15 

Варені яйця 200 г 10 
Панірувальні сухарі 20 г 15 

Часник 150 г Короткими натисканнями 
Окорок 200 г 15 
Горіхи 100 г 15 

Морозиво 200 г 20 
Лід 4 або 5 кубиків Короткими натисканнями 

Легке тісто 0,4 л 15 
Цибуля 200 г Короткими натисканнями 

Петрушка 30 г 10 
Перець 0,2 л 30 

Цибуля-шалот 200 г Короткими натисканнями 
Приправи 0,2 л 30 

Стейк 150 – 200 г 15 
Волоський горіх 100 г 15 

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: NINGBO KESHUAI 
ELECTRICAL APPLIANCES INDUSTRY CO.,LTD. NO.152 Meichuan west road, Henghe Town, Cixi, Zhejiang, China. 
(Нінгбо Кешай Електрікал Єплайнсіс Індастрі Ко., Лтд. Китай, Жежьянг, Сіксі, Хенге, Мейчан Вест Роад 152). 
Зберігати в сухому місці, уникати механічних пошкоджень. Гарантійні зобов’язання: див. в гарантійному талоні. 
Срок служби: 3 роки. Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення Дата виготовлення: 
20.09.2018. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед первоначальным включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на изделии,
соответствуют параметрам электросети.

• Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не
предназначен для промышленного применения.

• Не использовать вне помещений.
• Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не

используете.
• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть и шнур питания

в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и,
прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у
квалифицированных специалистов.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за
их безопасность.

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
1. Моторная часть
2. Чаша (1700 мл)
3. Привод чаши
4. Кнопки фиксации
5. Горловина для подачи продуктов
6. Толкатель
7. Нож для измельчения
8. Диск для терки и шинковки
9. Переходник
10. Насадка для взбивания
11. Погружной блендер
12. Мерный стакан (600 ml)
13. Кнопка импульсного режима
14. Кнопка режима турбо
15. Переключатель скоростей
16. Кнопка фиксации привода чаши



• При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель
или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в
Сервисный центр.

• Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
• При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и

ни на что не наматывайте его.
• При использовании чаши,  мерного стакана или любой другой емкости  извлекайте продукты и жидкости

только после полной остановки двигателя.
• ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне

осторожно!
• ВНИМАНИЕ:  Запрещено переполнять прибор или использовать его без продуктов. Не превышайте

допустимое время непрерывной работы.
• Не помещайте в процессор горячие ингредиенты (> 70 ºC).
• Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует

выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные

изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и
функциональность.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и

тщательно просушите. Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
• Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР 
• Блендер идеально подходит для приготовления супов- пюре, различных соусов и подлив, а также детского

питания, смешивания разнообразных коктейлей.
• Вставьте блендер в моторную часть до щелчка.
• Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые

продукты.
• Для отсоединения погружного блендера одновременно нажмите на кнопки по бокам моторной части.
НОЖ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ / МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
• Мини-измельчитель  идеально подходит для измельчения зелени и овощей, сыра, большинства сортов

орехов, сухофруктов. Крупные продукты, такие как мясо, сыр, лук, морковь предварительно необходимо
нарезать. С орехов удалить скорлупу, мясо отделить от костей и сухожилий.

• Измельчитель не подходит для  колки льда, измельчения очень твердых продуктов, таких как кофейные
зерна, мускатный орех, злаков.

• Внимание! Лезвие ножа для измельчения очень острое!  Держите только за верхнюю пластиковую часть!
• Поместите нож для измельчения на  центральный штифт чаши.
• Загрузите в чашу продукты.
• Накройте чашу приводом чаши. Для фиксации привода необходимо чтобы фиксаторы на приводе попали в

пазы на чаше.
• Вставьте моторную часть в привод чаши до щелчка.
• В процессе измельчения  одной рукой держите моторную часть, другой – чашу насадки для измельчения.
• После использования в первую очередь отсоедините моторную часть. Нажав на кнопки с двух сторон

моторной части.
• Далее отсоедините привод чаши, нажав на кнопку фиксации привода чаши.
• Осторожно выньте нож для измельчения.
• Только после этого выложите измельченные продукты из чаши для измельчения.
НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ / СМЕШИВАНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 
• Используйте венчик для взбивания  сливок, яичных белков, различных десертов. Ни в коем случае не

используйте эту насадку для замешивания крутого теста.
• Вставьте насадку для взбивания в переходник, которое затем установите на моторную часть.
• Перед началом работы погрузите венчик в чашу со взбиваемыми продуктами. Начинайте работу с низкой

скорости.
• Для снятия насадки одновременно нажмите на кнопки по бокам моторной части.
ДИСК ДЛЯ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ 
• Универсальный диск с ножами предназначен для нарезки ломтиками и шинковки  овощей, например огурцов,

моркови, картофеля, лука-порея и репчатого лука, а также некоторых сортов сыра.
• ВНИМАНИЕ: Сменный диск очень острый! Обращайтесь с ним крайне осторожно!
• Установите диск на вал чаши, затем на центральный штифт чаши.
• Наденьте на чашу привод.
• Установите моторную часть на привод чаши.
ВНИМАНИЕ: Подавайте продукты только толкателем, умеренно нажимая на него.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Процессор не включится при неправильной или неполной сборке. 



РАБОТА 
• Убедитесь, что сборка произведена полностью и должным образом.
• Подключите прибор к электросети.
• С помощью переключателя скоростей установите требуемую скорость.
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 
• Нажмите и удерживайте одну из кнопок импульсного режима ( высокой или низкой скорости) – блендер будет

работать до тех пор, пока нажата эта кнопка.

Обрабатываемый 
продукт 

Максимальная масса 
/ объем 

Максимальное время 
непрерывной обработки 

(сек) 
Миндаль 100 г 15 

Вареные яйца 200 г 10 
Панировочные сухари 20 г 15 

Чеснок 150 г Короткими нажатиями 
Окорок 200 г 15 
Орехи 100 г 15 

Мороженое 200 г 20 
Легкое тесто 0,4 л 15 

Лук 200 г Короткими нажатиями 
Петрушка 30 г 10 

Перец 0,2 л 30 
Лук-шалот 200 г Короткими нажатиями 
Приправы 0,2 л 30 

Стейк 150 – 200 г 15 
Грецкий орех 100 г 15 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время непрерывной работы процессора не должно превышать 1 мин., а перерыв между 
включениями – не менее 4 мин. (мини-измельчитель: 0,5 мин / 3 мин). 
• Запрещается снимать любые принадлежности во время работы процессора.
ОЧИСТКА И УХОД 
• После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
• Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите

сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
• Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
• Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
ХРАНЕНИЕ 
• Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
• Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
• Храните прибор в сухом чистом месте.

Импортёр: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Производитель: NINGBO KESHUAI 
ELECTRICAL APPLIANCES INDUSTRY CO.,LTD. NO.152 Meichuan west road, Henghe Town, Cixi, Zhejiang, China. 
(Нингбо Кешай Электрикал Эплайнсис Индастри Ко., Лтд. Китай, Жежьянг, Сикси, Хенге, Мейчан Вест Роад 
152). Сохранять в сухом месте, избегать механических повреждений. Гарантийные обязательства: см. в 
гарантийном талоне. Срок службы: 3 года. Номер партии производства идентифицируется по дате 
производства. Дата производства: 20.09.2018. 
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