
БЛЕНДЕР
Інструкція з експлуатації

DB-5000

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 



  

ОПИС: 

 
1. Регулятор швидкості 6.Мірний стакан, 600 мл  
2.Перемикач I 7. Вінчик 
3. Перемикач II  8. Блок з'єднання вінчика 
4. Блок приводу з 
електродвигуном 

9. Блок з'єднання подрібнювача 

5.Стержень блендера 10. Чаша з'єднання, 500 мл  

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

При використанні цього електроприладу для зниження ризику 



  

загоряння та ураження електричним струмом та/або 
травмування людей необхідно дотримуватися основних 
заходів перестороги. Упевніться, що ви ознайомились з 
інструкцією перед тим, як працювати з приладом, так як вона 
написана для вашої максимальної зручності при обходженні з 
цим товаром. 

Необхідно дотримуватися наступних попереджень про 
безпеку: 
1. Прочитайте усі інструкції. 
2. Перед підключенням до розетки перевірте, чи відповідає 

ваша напруга табличці на приладі. 
3. При використанні пристрою поблизу дітей необхідно бути 

особливо уважним. Діти не повинні користуватися цим 
приладом. 

4. Леза гострі. Використовуйте обережно. 
5. Ніколи не залишайте агрегат працюючим без нагляду. 
6. Якщо вилка чи кабель живлення пошкоджені або прилад 

несправний, не намагайтесь ремонтувати його, зверніться 
в нашу службу технічної підтримки. 

7. Використання додаткового приладдя, не рекомендованого 
та не наданого виробником, може призвести до загоряння, 
ураження електричним струмом чи травмування. 

8. Не допускайте, щоб шнур звисав над краєм столу чи 
стільниці, або торкався гарячої поверхні, в тому числі плити. 

9. Не підключайте прилад до джерела живлення до тих пір, 
поки він не буде повністю зібраний, і завжди від'єднуйте 
його від мережі перед тим, як розбирати прилад чи 
здійснювати маніпуляції з лезами. 

10. Короткочасна робота. Використовуйте прилад не більше 1 
хвилини, потім зробіть перерву, щонайменше, на 10 хвилин. 

11. Прилад не призначений для використання людиною 



  

(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними 
чи розумовими здібностями, або відсутністю досвіду та 
знань, якщо особа, відповідальна за їх безпеку, не 
забезпечила їм нагляд або вказівки щодо використання 
приладу. 

12. Не переробляйте більше трьох порцій без перерви. Дайте 
приладу охолонути до кімнатної температури перед тим, як 
продовжити обробку. 

13. Не використовуйте на відкритому вологому повітрі. 
14. Вимкніть з розетки, коли прилад не використовується, 

перед тим як надягати чи знімати деталі, а також перед 
чисткою. 

15. Для захисту від пожежі, ураження електричним струмом та 
тілесних ушкоджень не занурюйте блендер, його шнур або 
вилку у воду чи іншу рідину. 

16. Цей прилад призначений тільки для домашнього 
використання. 

 

ІНСТРУКЦІЇ 
A. ПОПЕРЕДНІ ПЕРЕВІРКИ： 
1. Після відкриття упаковки упевніться, що виріб 
укомплектований та не пошкоджений, і усі приналежності в 
наявності. Не використовуйте прилад, якщо він помітно 
пошкоджений. Зверніться до продавця. 
 
2. Підключення приладу 
Перевірте, що напруга електромережі відповідає значенню, 
вказаному на етикетці. 
Якщо гніздо живлення не відповідає штепсельній вилці 



  

приладу, замініть гніздо прийнятним типом або замініть вилку 
за допомогою кваліфікованого спеціаліста. 
 
B. ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА 
Ручний блендер ідеально підходить для приготування підливи, 
соусів, супів, майонезу та дитячого харчування, а також для 
змішування та молочних коктейлів. 
1. Вставте блендер в блок приводу з електродвигуном, 
поверніть за часовою стрілкою, щоб зафіксувати його в блоці 
приводу. 

 
2. Помістіть інгредієнти в стакан, щоб уникнути розбризкування, 
повністю зануріть захисний кожух в інгредієнти. 
Ви можете використовувати ручний блендер в стакані, а також 
в будь-якій інші посудині. 

 

3. Увімкніть прилад натиснувши перемикач I або перемикач II; 
ви можете регулювати швидкість за допомогою регулятора 
максимальної швидкості при натисканні перемикача I. 



  

 
4. Змішайте інгредієнти, повільно переміщуючи прилад уверх, 
вниз та по колу. 

 

C. ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА 
Подрібнювач відмінно підходить для жорсткої їжі, такої як м'ясо, 
сир, цибуля, зелень, часник, морква, грецькі горіхи, мигдаль, 
чорнослив і т. д. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Леза дуже гострі! Будьте дуже обережні при 
роботі з лезами. 

1. Помістіть блок леза подрібнювача в чашу подрібнювача, 
натисніть на блок леза і закрийте чашу. 

 



  

2. Помістіть інгредієнти в чашу подрібнювача, тверді 
інгредієнти повинні бути розміром не більше 2 см. 
 
3. 3. Помістіть блок з'єднання подрібнювача на чашу 
подрібнювача. 

 
4. Закріпіть блок двигуна на чаші подрібнювача, встановіть 
вихідну точку «Використання блендера». 

 

5. Увімкніть прилад, натиснувши перемикач I або перемикач II; 
при натисненні перемикача II – потужність буде максимальною. 
 
D. ВИКОРИСТАННЯ ВІНЧИКА 
Вінчик призначений для збивання вершків та яєчних білків, 
перемішування тіста та готових десертів. 
1. Вставте вінчик в блок з'єднання. 



  

 
2. Прикріпіть блок з'єднання до блоку двигуна, встановивши 
вихідну точку «Використання блендера». 

 
3. Натисніть перемикач I, щоб активувати ручний блендер, і 
натисніть перемикач II приблизно через 30 секунд, щоб 
запобігти розбризкуванню інгредієнтів. 

 

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД 

1. Перед чисткою дістаньте вилку з розетки і від'єднайте 
приналежності. 
2. Протріть блок двигуна та блок з'єднання вінчика 
подрібнювача вологою тканиною, не занурюйте їх у воду. Інші 



  

приналежності можна помістити в посудомийну машину або 
чисту воду. 
3. Якщо харчові продукти погано змиваються з леза або вінчика, 
додайте краплю миючого засобу для посуду і розмішайте в 
ємності з водою. Вставте шнур в розетку. Зануріть кінцеву 
частину леза або вінчика і тримайте пристрій в робочому стані 
приблизно 10 секунд. Від'єднайте, промийте під проточною 
водою і потім висушіть. 
4. Якщо не користуєтесь приладом тривалий час, тримайте 
його в добре провітрюваному та сухому приміщенні, щоб 
запобігти впливу вологи на електродвигун. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Ріжучі краї лез дуже гострі, чистку необхідно проводити 
обережно. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ моделі DB-5000 

Номінальна напруга 220-240 В~50/60 Гц 

Номінальна потужність 400 Вт 

Максимальна потужність 600 Вт 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ 
Для чаші подрібнювача об'ємом 500 мл: 

Харчові продукти Максимум (г) Час роботи (сек) 
М'ясо 300 15 



Зелень 50 10
Горіхи, мигдаль 150 10

Сир 100 10
Хліб 80 10

Цибуля 200 10
Сухе печиво 150 10
М'які фрукти 200 10

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 
04119. Виробник: Zhongshan Linkplus Electric Appliances Co., Ltd. 
Адреса: #18 TongJi Road, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, China. 
(Жонгшан Лінкплюс Елетрік Еплайансіс Ко., ЛТД. Адреса: #18 Тонгжі 
Роад, Донгфенг, Жонгшан, Гуангдонг, Китай). Гарантійні зобов’язан-
ня: див. в гарантійному талоні. Зберігати в сухому місці, уникати 
механічних пошкоджень. Строк служби: 3 роки. Номер партії вироб-
ництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 
10.11.2018. Серійний номер вказано на виробі.


