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Інструкція 
з користування



Привод

Кнопка  увімк./вимк. з двома швидкостями

Насадка з ножем із нержавіючої сталі

Блок для подрібнення

Подрібнювальний ніж

Чаша для подрібнення

Гумове кільце для чаші

Блок вінчика

Вінчик

   Мірний стакан

ОПИС



   Під час користування електричним приладом, для зменшення ризику займання, 
електричного шоку або поранень, потрібно завжди дотримуватись базових 
запобіжних заходів:
   Уважно прочитайте всю інструкцію, навіть якщо ви знайомі із приладом.
   Для захисту від отримання електричного шоку, не занурюйте прилад, шнур,
чи  штекер у воду або інші рідини.
   Для того, щоб очистити прилад, протріть корпус вологою тканиною.
Ретельний нагляд необхідний, коли приладом користуються діти. 
   Ніколи не залишайте прилад без нагляду, якщо він увімкнений.
   Вимкніть і вийміть штекер з розетки, коли приладом не користуєтесь, 
перед збиранням і розбиранням частин,  а також перед чисткою. 
Для того, щоб роз’єднати пристрій, візьміться за  штекер  і витягніть із розетки.
   Ніколи не тягніть за шнур. 
   Під час користування тримайте волосся, одяг та приладдя якнайдалі 
від блендера, щоб уникнути поранень і запобігти ушкодженню приладу.
   Не користуйтесь приладом із пошкодженим шнуром чи штекером або після того, 
як прилад впав та був пошкоджений у будь-який спосіб.  Поверніть його  
у повному комплекті  до найближчого сервісного центру для експертизи, 
механічного ремонту чи регулювання. 
   Насадки, що були продані не виробником цього приладу, не рекомендовані 
до використання і можуть стати причиною спалаху, електричного шоку і.т.д
   Не вмикайте прилад з порожньою чашею.
   Не допускайте  контакту шнура  з гарячими поверхнями.
   Не користуйтесь приладом біля джерел високої температури: газових та 
електричних печей, розігрітих духовок; не встановлюйте прилад та його
допоміжні частини на гарячі поверхні.
   Не використовуйте прилад з цілями, для яких він не був вироблений.
   Не використовуйте подовжувач для підключення блендеру.
   Цей продукт лише для домашнього користування.
   Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. У разі виникнення проблем
у роботі приладу, зверніться для діагностики та ремонту до найближчого 
сервісного центру.
   Обережно тримайте гострі ножі, особливо під час виймання і під час чистки. 

Інструкції з безпеки



Ваш ручний блендер був виготовлений для обробки малих порцій 
продуктів і не може бути використаний із іншими цілями. Перед 
першим використанням протріть тримач блендера вологою 
тканиною. Промийте вал і ножі теплою мильною водою. 
Уникайте занурення частин приладу у воду. 
Ретельно висушіть.

Користування приладом

Ручний блендер підходить для приготування соусів, супів, 
майонезу і дитячого харчування. Прикріпіть обладнання 
блендера (3) до приводу шляхом повертання за годинниковою 
стрілкою до тих пір, поки воно зафіксується у стабільній позиції. 
Вставте штекер у стандартну домашню розетку 220В. 
Помістіть продукти, що потребують змішування у відповідного 
розміру контейнер. Опустіть насадку блендера у контейнер і 
натисніть на кнопку увімк./вимк.

Блендер:



Використовуйте подрібнювач для горіхів, трав, варених яєць, 
сухого хліба, тощо. Закріпіть ніж-подрібнювач (5) на валу чаші (6). 
Помістіть інгредієнти, які ви хочете подрібнити, усередину чаші. 
Надійно встановіть блок подрібнення (4) у чаші. Вставте штекер у 
стандартну домашню розетку. Натисніть кнопку увімк./вимк. 
Перед тим, як вийняти готовий продукт, упевніться, що ви у 
першу чергу вийняли ніж із чаші для подрібнення. 

Насадки для подрібнення:

Перед тим, як з’єднати вінички із приводом, 
упевніться, що блендер від’єднаний від 
мережі. Вставте вінчик (9) у блок (8). 
Прикрутіть насадку для збивання за 
рахунок повертання за годинниковою
 стрілкою. Вставте штекер у стандартну
 електричну розетку. Помістіть інгредієнти, 
які потрібно змішати, у чашу. Натисніть 
на кнопку увімк/вимк.
Ви можете використати мірний стакан (10)
чи інший контейнер для збивання.

Вінчики:



Вимкніть пристрій і вийміть штекер із розетки.  
Негайно після користування промийте насадки блендера 
із нержавіючої сталі. 
Використовуйте лише вологу тканину, щоб протерти корпус 
приладу. 
Тримайте гострі ножі обережно і зберігайте подалі від дітей. 
Лише вінчик, чаша для подрібнення, ніж для подрібнення і 
мірний стакан можна мити у посудомийній машині.

Чищення приладу

Допоможіть захистити навколишнє середовище!
Ваш пристрій містить багато матеріалів, які можна використати 
повторно або утилізувати.
Віднесіть їх до пункту збору, де вони можуть бути перероблені.
Цей продукт відповідає директивам ЕЕЕ.
Цей продукт містить матеріали для утилізації, 
згідно з директивами WEEE/ Не розцінюйте цей продукт,
як не відсортовані побутові відходи. За порадою з утилізації 
звертайтесь до ваших місцевих органів або постачальників. 

Утилізація

Імпортер: 29000, Україна, 
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23, 

ПП "Коннект»













PС “Connect”
Chornovola str., 23, 29000, 

Khmelnitskiy, Ukraine 


