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БЕЗПЕКА

Інструкція з користування

 • Уважно прочитайте інструкцію і збережіть 
  для подальшого користування.
 • Перед початком користування звільніть 
  прилад від упаковки та етикеток, що 
  можуть заважати роботі.  
 • Ніколи не доторкайтесь до лез, поки 
  прилад підключений до мережі 
  електропостачання.
 • Не наближуйте пальці, волосся, одяг та
  кухонне приладдя до рухомих деталей.
 • Від’єднуйте прилад від мережі після 
  використання та перед зміною насадок.
 • Ніколи не збивайте гарячу олію або жир.
 • Для безпечнішого користування
 рекомендується охолоджувати гарячі
 рідини до кімнатної температури перед 
 збиванням.
 • Ніколи не використовуйте пошкоджений 
 ручний блендер. Спершу перевірте його 
  або віддайте у ремонт (Див. «сервіс і
  послуги для користувачів»).
 • Ніколи не кладіть тримач приладу, шнур 
 або вилку у воду – ви можете бути уражені 
 електричним струмом.
 • Не допускайте контакту шнура з гарячими 
 поверхнями та звисання у місцях, де до
 нього може дотягнутися дитина.
 • Ніколи не використовуйте насадки, що не
 призначені для цього приладу.
 • Завжди вимикайте прилад із мережі
 електропостачання, якщо він залишається
 без нагляду або перед збиранням та 
 чищенням.
 



• Особам (враховуючи дітей) із 
 обмеженими фізичними або ментальними 
 можливостями, або тим, хто не має 
 достатньо досвіду в експлуатації цього
 приладу,  дозволяється користуватись 
 приладом тільки після проходження 
 інструктажу та під наглядом людини, яка 
 несе відповідальність за їхню безпеку.
• Неправильне використання приладу може 
 призвести до поранень. 
• Дітям не дозволяється користуватись цим 
 приладом. Тримайте прилад і шнур у зоні
 недосяжності дітей.

 • Не залишайте дітей без нагляду і не 
   дозволяйте їм гратись із приладом.

 • Цей прилад призначений виключно для 
 використання у побуті. Продавець не несе 
 відповідальності за неналежне 
 використання приладу або порушення
 правил експлуатації, викладених у цій 
 інструкції.

 • Максимальне споживання електроенергії 
 вказано для найбільш потужної насадки. 
 Інші насадки можуть споживати менше 
 енергії. 

 ВАЖЛИВО
 • Під час приготування густих сумішей не 
 використовуйте ручний блендер більше, 
 ніж 50 секунд протягом 4-х хвилинного 
 періоду.
 • Не використовуйте насадку-вінчик довше, 
 ніж 3 хвилини впродовж будь-яких 
 10-хвилинних періодів. 



 НАСАДКА-ПОДРІБНЮВАЧ
 • Не торкайтесь гострих лез.
 • Перед тим, як звільнити чашу, зніміть 
 ножовий блок подрібнювача.
 • Не знімайте кришку, доки ножовий блок
 не зупиниться повністю.
 • Під час роботи або чищення завжди 
 тримайте ніж за ручку зверху, якомога 
 далі від різального леза.

ПІД’ЄДНАННЯ БЛЕНДЕРА
• Лезо ножа і пластинки дуже гострі, 
тримайте обережно. Завжди тримайте за
верхню частину, далі від ріжучого кінця, як 
під час користування, так і під час очищення.
• Завжди виймайте лезо ножа і пластини 
перед тим, як випорожнити чашу.
• Ніколи не виймайте кришку до тих пір, 
поки лезо чи пластина повністю не 
зупинились.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
• Впевніться, що напруга електромережі у 
вашому будинку відповідає показникам, 
вказаним на корпусі ручного блендера.
• Цей прилад відповідає вимогам директиви
ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що 
безпосередньо пов’язані з приготуванням їжі.
• Викиньте у сміття покриття для лез, так як 
воно лише для захисту лез під час 
виготовлення і транспортування. Будьте 
обережні, так як леза дуже гострі.
• Промийте усі частини 
(Див.«догляд ти чищення»).



ПОКАЖЧИК

 I. Ручний блендер:   
    1. Кнопка швидкості.
   2. Кнопка Увімк.
   3. Кнопка «Турбо».
   4. Тримач із блоком електродвигуна.
   5. Знімний вал блендера.

 II.  Чаша (якщо входить):
  6. Чаша. 

 III.  Подрібнювач (якщо входить):
  7. Кришка подрібнювача.
  8. Лезо подрібнювача.
  9. Чаша.
  10. Гумове кільце блоку.

 IV.  Вінчик (якщо входить):
  11. Комірець вінчика.
  12. Вінчики.
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Після використання відпустіть кнопку Увімк, або 
Турбо-кнопку. Від’єднайте і поверніть тримач із 
блоком електродвигуна проти годинникової стрілки
для того, щоб від’єднати насадку блендера від 
тримача із блоком електродвигуна. 

При використанні насадки-подрібнювача 
(якщо входить в комплект)
Ви можете подрібнювати м'ясо, овочі, трави, хліб, 
печиво і горіхи.
Не подрібнюйте тверді продукти, як, наприклад, 
кавові зерна, кубики льоду, спеції, чи шоколад – 
є ризик пошкодити лезо. 

 1. Позбавтесь усіх кісток і наріжте продукт на 
  1-2 сантиметрові кубики.
 2. Натягніть гумове кільце 10 на нижню основу 
миски для подрібнення. Це дозволить запобігти 
ковзанню подрібнювача по робочій поверхні. 
 3. Вставте лезо подрібнювача над позначкою 2.  
 4. Додайте продукти у чашу. 
 5. Вставте кришку для подрібнювача, поверніть і 
 заблокуйте 3.
 6. Вставте тримач із блоком електродвигуна до 
подрібнювача  і поверніть за годинниковою стрілкою. 
 7. Під’єднайте до мережі. Тримайте міцно 
подрібнювач. Потім натисніть кнопку Турбо. Також 
можна натискати кнопку Турбо короткими рухами, 
щоб отримати дію пульсації при збиванні. 
 8. Після використання, від’єднайте від мережі і 
розберіть. 
  Використання вінчика
Ви можете збити вінчиком легкі інгредієнти, такі як: 
білки, крем і легкі десерти.
Не збивайте вінчиком важкі суміші, такі як, 
наприклад, масло і цукор – ви можете пошкодити 
вінчик.
 1. Вставте вінчики у потрібні місця 4.
 2. Помістіть тримач із блоком електродвигуна у
 місце вінчика, поверніть за годинниковою стрілкою,
 поки не заблокується у позиції.
 



При користуванні ручним блендером
 • Ми можете змішувати супи, соуси, мілкшейки, 
 майонез і дитяче харчування тощо.
Примітка
Якщо мірний стакан не передбачений у вашому 
комплекті, оберіть  чашу відповідного розміру. Ми 
також рекомендуємо високу посудину із прямими  
стінками з діаметром дещо більшим, ніж кінець 
насадки ручного блендера, для вільного 
перемішування інгредієнтів, а також високу 
посудину, щоб запобігти розбризкуванню.
Для змішування у каструлі  
 • Для найбезпечнішого користування 
рекомендується зняти каструлю з вогню і дати 
гарячим рідинам охолодитись до кімнатної 
температури перед збиванням.
     1. Вставте тримач із блоком електродвигуна у 
отвір блендера 1 і поверніть за годинниковою 
стрілкою, щоб заблокувати.
     2. Під’єднайте до мережі електропостачання.
     3. Помістіть їжу всередину чаші або подібний 
контейнер, далі міцно тримаючи чашу:
 ● тип HB214 – натисніть кнопку Увімк.;
 ● тип HB210 – оберіть потрібну швидкість, а потім 
натисніть кнопку Увімк.
(Оберіть низьку швидкість для змішування, а також  
для запобігання розбризкуванню і більшу швидкість 
для швидшого змішування. Вибирайте час 
приготування згідно таблиці рекомендацій).
 • Для того, щоб уникнути розбризкуванню,
 занурюйте лезо ножа у посуду з продуктом перед 
 увімкненням.
 • Не занурюйте блендер занадто глибоко і не 
допускайте потрапляння рідини у місця з’єднання 
тримача блока електродвигуна і насадки блендера.
 • Рухайте лезо через їжу і використовуйте кругові і 
пресові дії для того, щоб об’єднати суміш. 
 • Ручний блендер не підходить для подрібнення 
 льоду.  
 • Якщо блендер блокується, від’єднайте його перед 
 очищенням.

 



3. Помістіть продукти у чашу.
 4. Під’єднайте до мережі і натисніть кнопку Увімк. 
Для того, щоб збивати вінчиком на більшій 
швидкості, оберіть вищу швидкість або натисніть 
кнопку Турбо. Повертайте вінчик за годинниковою 
стрілкою.
 5. Не допускайте потрапляння рідини у місця
 кріплення вінчиків. 
 6. Після того, як відпустите кнопку Увімк. або 
Турбо та відʼєднаєте вінчики, вимкніть прилад із
мережі та розберіть.

Догляд і чищення

 • Завжди вимикайте та від’єднуйте від мережі 

перед чисткою.

 • Не доторкайтесь до гострих лез.

 • Деякі продукти можуть змінити забарвлення 

пластику. Протирання тканиною, змоченою 

рослинною олією може запобігти знебарвленню. 

 • Не використовуйте абразиви.

Вал ручного блендера

 • Частково заповніть контейнер або схожу посудину 

теплою мильною водою. Під’єднайте до мережі, 

потім вставте вал ручного блендера і увімкніть 

пристрій.

 • Від’єднайте від мережі і висушіть.

 • Промийте леза під проточною водою, потім 

висушіть.

 • Ніколи не занурюйте вал у воду або будь-яку

 іншу рідину. Якщо вода потрапить всередину, 

висушіть і дайте волозі випаруватись перед 

використанням.

 •Н е мийте у посудомийці.



Сервіс і обслуговування покупців

 • Якщо шнур пошкоджено, він повинен бути 

замінений з міркувань безпеки.

 • Будь ласка зауважте, що на ваш продукт 

розповсюджується гарантія, яка містить в собі усі 

легальні права покупця у країні, де був 

придбаний товар.

 • Якщо ваш продукт не працює у належний спосіб, 

або ви побачили якийсь дефект, будь ласка 

надішліть його або принесіть до авторизованого 

сервісного центру.

 • Зроблено в Туреччині.

Важлива інформація для правильної утилізаціїї 

продукту у відповідності із Європейською 

Директивою на утилізацію електричного 

обладнання, що було у використанні (WEEE) 

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте 
цей прилад разом із іншими побутовими 

відходами. Віднесіть його до спеціального 
місцевого пункту збору відходів або до дилера, 

який може надати такі послуги. 
Відокремлена утилізація побутових приладів 

дозволяє уникнути можливих негативних 
наслідків для навколишнього середовища та 

здоров’я людини, які виникають у разі
 неправильної утилізації, а також надає можливість 

переробити матеріали, з яких було виготовлено 
даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та

 інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої 
утилізації побутових приладів наraдyє спеціальна 

позначка на продукті у вигляді перекресленого 
смітнику на колесах.










