ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БЛЕНДЕР
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель: DB-980
Уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням приладу і зберігайте її
подальшому

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед і під час користування приладом дотримуйтеся основних заходів
безпеки, включаючи наступні:
1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням переконайтеся, що напруга в розетці відповідає
напрузі, вказаній на наклейці з технічними характеристиками приладу.
3. Не використовуйте прилад у разі пошкодження шнуру живлення або
штепселя, після виникнення несправностей, падіння або пошкодження
приладу. Поверніть прилад до найближчого авторизованого центру
обслуговування для огляду, ремонту, електричного або механічного
налаштування.
4. У разі пошкодження шнуру живлення він має бути замінений виробником,
уповноваженим технічним представником або іншою особою, що має
відповідну кваліфікацію, щоб уникнути потенційної безпеки.
5. Вимикайте прилад з розетки, якщо він не використовується, перед миттям, а
також перед тим, як вставляти або знімати рухливі компоненти.
6. Переконайтеся, що шнур живлення не звисає над краєм столу або гарячою
поверхнею.
7. Не занурюйте верхню частину бленд ера у воду, оскільки це може призвести
до підвищення ризику ураження електричним струмом.
8. Користування приладом поряд з дітьми або особами з обмеженими
можливостями вимагає ретельного спостереження.
9. Не торкайтеся пальцями до рухливих деталей приладу.
10. Не встромляйте пальці або кухонне приладдя у контейнер під час
змішування, щоб уникнути ризику травмування або пошкодження бленд еру.
Шкребок дозволяється використовувати, лише коли блендер вимкнений.
11. Використання деталей, не рекомендованих виробником, може призвести до
травмування користувача.
12. Не використовуйте прилад не за призначенням.
13. Не використовуйте прилад надворі.
14. Цей прилад не призначений для користування особами (у тому числі дітьми)
з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями,
недостатнім досвідом або знаннями; користування приладом такими
особами можливе лише за умови здійснення нагляду або надання порад
щодо користування ним особами, відповідальними за їх безпеку..
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15. Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися з приладом.
16. Зберігайте інструкцію.

ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД БЛЕНДЕРА

Примітка до малюнку:
Speed switch; Max time per time cannot exceed 1 minute – Перемикач швидкості;
Максимальний час безперервної роботи 1 хвилина
Motor unit – Мотор
Undetachable shaft – Незйомна ручка
Blade (not shown) – Лезо (не показано)
Cup; Max capacity 500 ml; Is ideal for taking measurements and preparing small quantities of
processed food – Склянка; Максимальна місткість 500 мл; ідеально підходить для
вимірювання та приготування невеликої кількості подрібнених продуктів
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КОРИСТУВАННЯ БЛЕНДЕРОМ ЗАГЛИБНОГО ТИПУ
Важливо: Перед встановленням або зняттям деталей переконайтеся. Що
блендер відключений від мережі.
Примітка: Час роботи приладу без перевантаження не повинен перевищувати
15 секунд. Максимальний час безперервної роботи на високій швидкості не
повинен перевищувати 1 хвилини. Перерва між двома циклами безперервної
роботи повинна становити мінімум 10 хвилин.
1. Просто ввімкніть блендер у розетку.
2. Занурте блендер у продукт і натисніть перемикач швидкості вгорі мотору.
3. Щоб вимкнути блендер, просто приберіть палець з кнопки перемикача.
4. Прилад не можна використовувати для подрібнення твердих та сухих
речовин, а також льоду.
5. При подрібненні овочів і фруктів необхідно додати незначну кількість води,
щоб полегшити роботу приладу.

МИТТЯ ТА ДОГЛЯД
1. Вимкніть прилад з розетки і зніміть кришку з подрібнювача.
Примітка: Не занурюйте незломну ручку бленд ера або кришку
подрібнювача у воду, оскільки з часом мастило на підшипниках може
вимитися.
2. Промийте ручку під проточною водою, не використовуючи абразивні миючі
засоби або детергенти. Промивши ручку, помістіть її у вертикальному
положенні таким чином, щоб вода, що могла потрапити всередину, могла
витекти.
3. Промийте склянку та лезо у теплій мильній воді. Не рекомендується мити
склянку у посудомийній машині, оскільки тривале миття у посудомийній
машині може призвести до пошкодження пластмасової склянки.
4. Протріть мотор вологою ганчіркою. Ніколи не занурюйте його у воду,
оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
5. Ретельно витріть його.
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Застереження: Леза дуже гострі, торкайтеся їх з обережністю.
Для швидкого очищення
Між подрібненням різних продуктів занурте блендер у склянку, наполовину
наповнену водою, і ввімкніть його на декілька секунд.

ЕКОЛОГІЧНО ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ

Допоможіть захистити навколишнє середовище!
Дотримуйтеся

місцевих

вимог:

передайте
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