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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.  

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie 
podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
Przestroga 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod 
nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci młodszych 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie 
mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym przełącznikiem 
czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania. 

• Urządzenia nie wolno używać z wilgotnymi rękami. 
• Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej. 
• Podczas pracy nie wolno dotykać ruchomych części urządzenia. 
• Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 1 minutę. Urządzenie nie jest 

przeznaczone do długiego miksowania. Grozi przegrzanie silnika. 
• Niniejsze urządzenie nadaje się idealnie do przygotowania napojów i sosów 

do różnych okazji. Można używać je do przygotowania frappe, rozmaitych 
koktajli, w tym mlecznych, lub do mieszania soków i puree dziecięcych. 

• Urządzenie to jest przeznaczone do miksowania płynów. Nie używaj dużych i 
twardych składników. 

• Urządzeniem nie mieszaj tłuszczy, gorącego oleju ani gorących cieczy. 
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• Podczas pracy urządzenia nie wolno dodawać składników. 
• Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz je od źródła energii el. 
• Poziom hałasu urządzenia wynosi 70 dB. 
• Urządzenia nie umieszczaj na kuchence el. lub gazowej ani w jej pobliżu. 
• Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na 

niestabilnej powierzchni. 
• Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, suchej powierzchni. 
• Nigdy nie umieszczaj urządzenia na przedmiotach łatwopalnych lub w pobliżu 

przedmiotów łatwopalnych, takich jak drewno, poduszki, tkaniny, firanki itp. 
• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za 

przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko 
uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego. 

• Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub 
wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien 
wykonać profesjonalny serwis. 

• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 
uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 

 
OPIS URZĄDZENIA 
 
A) Korpus urządzenia 
B) Mieszadło miksera 
C) Pojemnik miksera  
D) Przełącznik ON/OFF 
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
• Po wyjęciu urządzenia z opakowania przetrzyj je wilgotną szmatką. Nigdy nie 

wolno zanurzać je w wodzie. 
• Upewnij się, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamocowane. 
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli mieszadło miksera nie jest zanurzone w cieczy. 

 
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, czy przełącznik 
ON/OFF jest w pozycji „O“. 

• Napełnij pojemnik płynem, dodaj pozostałe składniki (nie mogą być zbyt duże 
ani twarde). 

• Zanurz mieszadło miksera w cieczy w pojemniku. 
• Ustawiając przełącznik ON/OFF włącz urządzenie na stopień„I“ lub „II“.  
• Zmiksuj napój do pożądanego poziomu. 
• Następnie wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik ON/OFF do pozycji „O“.  
• Nie włączaj urządzenia na dłużej niż 1 minutę i po każdym użyciu odstaw je 

do ostygnięcia przez 10 minut. 
• Pamiętaj: jeżeli podczas mieszania napój tryska na zewnątrz, obniż prędkość 

na niższy stopień lub obniż ilość napoju. 
• Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru. 

 
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. 
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach, wystarczy przetrzeć 

je wilgotną szmatką. 
• Aby wyczyścić mieszadło miksera, napełnij garnek czystą wodą, zanurz w niej 

mieszadło i włącz na kilka sekund. Rób to natychmiast po każdym użyciu. 
• Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że jest 

odpowiednio wyczyszczone i wysuszone. 
• Urządzenie przechowuj dopiero po ostygnięciu, a nie natychmiast po użyciu. 
• Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. 

Nie wolno pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej, jeżeli 
nie jest ono w użyciu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego 220-240 V 
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz 
Znamionowy pobór mocy 100 W 
Objętość naczynia 0,45 l 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów 
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie dotyczące podstawowe wymagania 
dyrektyw UE. 


