ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MMC-1452
БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ С НАСАДКАМИ
БЛЕНДЕР З ПОГРУЖНИМИ НАСАДКАМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой МYSTERY.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями
качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей
продукции.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного
материала при дальнейшем использовании прибора.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях, для бытового применения.
Для использования в коммерческих или промышленных целях, блендер не предназначен.
1.

Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение устройства напряжению в электросети.

2.

Не присоединяйте шнур электропитания пока полностью на соберете блендер, и всегда
отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой блендера или если вы
его не используете.

3.

Не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус устройства. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.

4.

Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых предметов и горячих поверхностей.

5.

Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

6.

Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей (газовая или электрическая плита,
духовой шкаф и т.п.).

7.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок
обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

8.

Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки блендера.

9.

Помните, что лезвия ножей блендера и измельчителя очень острые - обращайтесь с
ними осторожно

10. Не касайтесь вращающихся частей устройства. Не опускайте пальцы рук в емкость для
смешивания.
11. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения ножей.
12. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся
дети или лица с ограниченными возможностями.
13. Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус с
электродвигателем в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
- не касайтесь корпуса блендера и воды;
- немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
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- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
14. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям
играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего блендера без присмотра.
15. Не используйте для блендера очень горячие продукты. Не переполняйте емкость для
смешивания.
16. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.
17. Чашу измельчителя и кувшин для смешивания нельзя использовать в микроволновой печи.
18. Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы при перемешивании жидкости не должна превышать 1 минуты, а при
измельчении твёрдых продуктов - 15 секунд. Прежде чем продолжить работу, нужно сделать перерыв, необходимый для остывания электромотора (не менее 3-4 минут).
19. Запрещается использовать устройство вне помещений.
20. Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
21. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
22. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
23. Если прибор неисправен или поврежден шнур питания, обратитесь в специализированный сервисный центр. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, в
противном случае гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
24. Перевозку и реализацию прибора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений во время транспортировки.
25. Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого
воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
26. Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы,
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу
или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов
в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация
В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед
использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.
Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей.
Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.
Соблюдайте температурный режим от -20°С до +50°С.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.

Кнопка включения режима I

2.

Кнопка включения режима II

3.

Корпус с электродвигателем

4.

Съемная насадка

5.

Венчик для взбивания

6.

Переходник для венчика

7.

Кувшин с измерительной шкалой

8.

Крышка измельчителя

9.

Чаша измельчитиля

10. Нож измельчителя
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
Назначение блендера:
-

перемешивание жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы,
напитки, коктейли;

-

перемешивание мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез;

-

приготовление пюре из термически обработанных продуктов, например, приготовление
детского питания.

Во избежание повреждения лезвия ножа, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, приправы, кофе и т.п.
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Подготовка продуктов
Нарежьте крупные продукты небольшими кусочками (около 2 см), горячие ингредиенты следует предварительно остудить
Сборка блендера
Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с продуктами.
1.

Подсоедините съемную насадку к корпусу с электродвигателем, совместив стрелку на
корпусе со значком
на насадке и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации,
совместив стрелку на корпусе со значком
на насадке При правильной установке
прозвучит щелчок (см. рисунок)

2.

Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.

3.

Для смешивания продуктов погрузите насадку в ингредиенты, затем нажмите и удерживайте кнопку I или II.
Медленно перемещайте блендер вверх и вниз круговыми движениями.

4.

Во время работы блендера держите его вертикально.

5.

Окончив приготовление, отключите прибор от электросети. Отсоедините съемную насадку
от корпуса, повернув корпус против часовой стрелки, совместив стрелку

6.

со значком

.

Произведите чистку блендера.

Внимание!
Продолжительность непрерывной работы при перемешивании не должна превышать 1 минуты. Необходимо делать 3-х минутный перерыв после каждой 1-й минуты работы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Назначение измельчителя:
Измельчитель предназначен для измельчения таких продуктов как орехи, мясо, репчатый
лук, твердые сыры, вареные яйца, чеснок, зелень, сухой хлеб и т.д. Лезвия ножа измельчителя очень острые! Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Все операции с ножом
следует производить, держа его за пластиковую часть. Во избежание повреждения лезвия
ножа, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты,
крупы, приправы, кофе и т.п.
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Подготовка продуктов
Нарежьте крупные продукты небольшими кусочками. Для измельчения мяса отделите от костей. Общее количество продуктов не должно превышать 200 грамм.
Сборка измельчителя
Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с продуктами
1.

Поместите нож в чашу измельчителя

2.

Поместите измельчитель на устойчивую горизонтальную и нескользкую поверхность.

3.

Поместите продукты в чашу измельчителя.

4.

Закройте чашу измельчителя крышкой, и зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке.
При правильной установке прозвучит щелчок.

5.

Подсоедините корпус с электродвигателем к измельчителю, совместив стрелку на корпусе со значком
на крышке и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации,
совместив стрелку на корпусе со значком
на крышке. При правильной установке
прозвучит щелчок (см. рисунок).

6.

Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.

7.

Нажмите и удерживайте кнопку I или II.

8.

Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите продукты лопаточкой
или добавьте в чашу жидкости.

9.

После окончания работы отключите прибор от электросети и отсоедините корпус с электродвигателем от чаши измельчителя, повернув его против часовой стрелки, совместив
стрелку со значком
.

10. Снимите крышку чаши измельчителя, повернув ее против часовой стрелки.
11. Осторожно выньте из чаши нож измельчителя.
12. Извлеките приготовленные продукты.
13. Произведите чистку измельчителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА
Назначение венчика:
Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, приготовления десертов и т.п.
Сборка венчика
1.

Прикрепите венчик к переходнику.

2.

Подсоедините корпус с электродвигателем к переходнику с венчиком, совместив стрелку
на корпусе со значком
на переходнике и поверните корпус по часовой стрелке до
фиксации, совместив стрелку на корпусе со значком
на переходнике. При правильной установке прозвучит щелчок (см. рисунок).

3.

Поместите ингредиенты в чашу.

4.

Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.

5.

Погрузите венчик в ингредиенты и включите прибор, нажав и удерживая кнопку I или II.

6.

Для предотвращения разбрызгивания венчик необходимо полностью погрузить в приготовляемый продукт.

7.

Во время работы блендера держите его вертикально.

8.

Окончив приготовление, отключите прибор от электросети. Отсоедините венчик с переходником от корпуса, повернув корпус против часовой стрелки. Отсоедините венчик от
переходника, аккуратно потянув венчик на себя.

9.

Очищайте блендер и насадки после каждого использования.

-7-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧИСТКА БЛЕНДЕРА
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность. Чтобы
избежать травмы, обращайтесь с ними крайне осторожно!
1.

Всегда отсоединяйте вилку сетевого шнура блендера от электросети перед чисткой блендера.

2.

Протрите корпус с электродвигателем влажной тканью. Запрещается погружать корпус
блендера в воду и другие жидкости.

3.

Кувшин, чашу измельчителя, нож измельчителя, крышку измельчителя, венчик без блока
присоединения мойте в посудомоечной машине или в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства.

4.

Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие вещества, металлические
щетки и мочалки, а также - органические растворители.

5.

Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность.

6.

Очищайте блендер и насадки после каждого использования. Храните блендер в сухом месте.

! Лезвия блендера и венчик можно очистить не снимая насадки с корпуса с электродвигателем. Для этого погрузите лезвия или венчик в теплую воду с добавлением
жидкого моющего средства и ненадолго включите прибор.
ЧИСТКА ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность. Во избежание травмы, обращайтесь с ними крайне осторожно!
1.

Перед чисткой прибора отключите его от электросети.

2.

Отсоедините от прибора съемную насадку.

3.

Промойте насадку под струей теплой воды. Затем установите насадку в вертикальном
положении для того, чтобы вся вода смогла стечь из насадки. Съемную насадку разрешается мыть в посудомоечной машине.
Внимание! Запрещается помещать съемную насадку в воду, в противном случае смазочные вещества могут смыться и привести прибор к поломке

4.

Кувшин с измерительной шкалой, чашу измельчителя, венчики для взбивания без переходника и нож измельчителя промойте в теплой воде с добавлением жидкого моющего
средства, затем вытрите все детали насухо. Чашу измельчителя и венчики нерекомендуется помещать в посудомоечную машину.

5.

Протрите корпус с электродвигателем влажной тканью. Запрещается погружать корпус с
электродвигателем в воду и другие жидкости или промывать под струей воды.

6.

Соберите прибор и уберите его на хранение в сухое, прохладное место.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель ............................................................................................................... MMC-1452
Номинальное рабочее напряжение .................................. 220 -240 В переменного тока
Частота питающей сети . ............................................................................................ 50 Гц
Номинальная мощность . ......................................................................................... 600 Вт
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Примечание:
В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.
Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во
избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или
окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Единая справочная служба:
тел. 8-800-100-46-80
service@premsrv.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы
можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте 		
www.mysteryelectronics.ru
Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,
338 Кингс Роад, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай
Сделано в Китае
Продукция прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технических регламентов ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и 037/2016 «Об
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Дата изготовления: 09.2020 г.
Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»			
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою MYSTERY.
Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені відповідно до високих вимог якості і
функціональності. Ми впевнені, що Ви будете задоволені, що придбали нашу продукцію.
Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте дану Інструкцію, в якій міститься
важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного
використання приладу і догляду за ним.
Подбайте про збереження цієї Інструкції, використовуйте її в якості довідкового матеріалу при
подальшому використанні приладу.
ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.

Прилад призначений тільки для використання в домашніх умовах, для побутового застосування.

2.

Для використання в комерційних або промислових цілях, блендер не призначений.

3.

Перед першим включенням перевірте, чи відповідає робоча напруга пристрою напрузі в
електромережі.

4.

Не приєднуйте дріт електроживлення поки повністю не зберете блендер, і завжди
відключайте прилад від електромережі перед розбиранням та чищенням блендеру, або
якщо ви його не використовуєте.

5.

Не тягніть за мережевий дріт, не перекручуйте і не намотуйте його на корпус приладу. Не
беріться за мережеву вилку вологими руками.

6.

Будьте особливо уважними, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або
особи з обмеженими можливостями.

7.

Слідкуйте, щоб дріт живлення не торкався гострих кромок і гарячих поверхонь.

8.

Не використовуйте прилад з пошкодженим мережевим дротом/ вилкою.

9.

Не використовуйте прилад поблизу горячих поверхонь (газова та електрична плита, духова шафа і.т.д)

10. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. При виникненні неполадок звертайтеся в авторизований сервісний центр.
11. Використовуйте тільки ті насадки, які в комплект поставки блендера.
12. Пам’ятайте, що леза ножа блендера і подрібнювач, дуже гострі – поводьтесь з ними обережно.
13. Не торкайтеся обертових частин пристрою. Не опускайте пальці рук в ємкості для
змішування.
14. Не допускайте потрапляння волосся або країв одежі у робочу зону.
15. Будьте особливо уважні, якщо поруч від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
16. Щоб уникнути враження електричним струмом і загоряння, не занурюйте корпус з електродвигуном у воду або інші рідини. Якщо прилад впав у воду:

-11-

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
-

не торкайтеся корпусу блендера та води;

-

негайно відєднайте шнур живлення від електромережі, тільки після цього можна дістати
прилад з води;

-

зверністься в авторизований сервісний центр для огляду чи ремонту.

17. Не дозволяйте дітям використовувати блендер без вашого нагляду. Не дозволяйте дітям
грати з ним і не залишайте маленьких дітей поблизу працюючого блендера без нагляду.
18. Не використовуйте для блендера дуже гарячі продукти. Не переповнюйте ємність для
змішування.
19. Продукти поміщаються в ємкість до вмикання приладу.
20. Чашу потрібнювача та ємкість для змішування неможна використовувати в мікрохвильовій
печі.
21. Блендер дозволяє працювати швидко та ефективно, але при цьому тривалість
безперервної роботи при змішуванні рідин не повинна перевищувати 1 хвилину, а при
подрібнені твердих продуктів - 15 секунд. Перш ніж продовжувати роботу, потрібно зробити перерву, необхідну для охолодження електродвигуна ( не менше 3-4 хвилин).
22. Забороняється використовувати прилад поза приміщенням.
23. Не залишайте пристрій увімкненним без нагляду.
24. Перевезення та реалізацію приладу здійснюйте в заводській упаковці, що оберігає його
від пошкоджень під час транспортування.
25. Упакованний прилад можна транспортувати усіма видами закритого транспорту при
температурі не нижче мінус 20°С, при захисті його від прямого впливу атмосферних
опадів, пилу, і від механічних пошкоджень.
26. Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби,
щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров’ю споживача, його майну або
навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових
відходів у відповідності з правилами по утилізації відходів у вашому регіоні.
Транспортування, зберігання та реалізація
У випадку різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися
конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте прилад перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.
Використовуйте заводську упаковку для захисту приладу від бруду, ударів, подряпин і пошкоджень при транспортуванні.
Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.
Не ставте прилад поблизу джерел тепла або опалення. Тримайте пристрій в недоступному
для дітей місці.
Дотримуйтесь температурного режиму від -20˚С до +50˚С
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОПИС ПРИЛАДУ

1.

Кнопка вмикання режиму І

2.

Кнопка вмикання режиму ІІ

3.

Корпус з електродвигуном

4.

Знімна насадка

5.

Вінчик для збивання

6.

Перехідних для вінчика

7.

Ємкість із вимірювальною шкалою

8.

Кришка подрібнювача

9.

Чаша подрібнювача

10. Ніж подрібнювача
ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА
Призначення блендера:
-

перемішування рідин, таких як молочні продукти, соуси, фруктові соки, супи, напої,
коктелі;

-

перемішування м’яких продуктів, таких як рідке тісто чи майонез;

-

приготування пюре з термічно оброблених продуктів, наприклад, приготування дитячого
харчування.

Щоб уникнути пошкодження леза ножа, не оброблюйте занадто тверді продукти, такі як лід,
замороженні продукти, крупи, приправи, каву і т.д.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПІДГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ
Наріжте великі продукти невеликими шматочками (близько 2 см.), гарячі інгрідієнти варто попередньо охолодити.
Збірка блендера
Перед першим використанням ретельно вимийте всі деталі, взаємодіять з продуктами.
1.

Приєднайте знімну насадку до корпусу з електродвигуном, поєднавши стрілку
на
корпусі з символом
(відкритий замок) на насадці і поверніть корпус по часовій
стрілці до фіксаціїї, зєднавши стрілку на корпусі з значком
на насадці. При вірному
установлені пролунає клацання. (див. на рис)

2.

Підключіть прилад до електромережі, пепередньо переконавшись, що прилад зібраний
вірно.

3.

Для змішування продукиів занурьте насадку в складові, потім натисніть і втримуйте кнопку І чи ІІ.

4.

Під час роботи блендера тримайте його вертикально.

5.

Закінчивши приготування, відключить прилад від електромережі. Від’єднайте з’ємну насадку від корпусу, повернувши корпус по часовій стрілці, змістивши стрілку зі символом
(відкритий замок)

6.

Проводьте чищення блендера.

УВАГА!
Тривалість безперервної роботи при перемішуванні не повинна перевищувати 1 хвилину.
Необхідно робити 3-и хвилини перерву після кожної 1 - єї хвилини роботи.
ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА
Назначення подрібнювача
Подрібнювач призначений для подрібнення таких продуктів як горіхи, м’ясо, ріпчаста цибуля,
тверді сири, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб і т. д. леза ножа подрібнювача дуже гострі!
Будьте обережні при поводженні з ножем. Всі операції з ножем слід проводити, тримаючи його
за пластикову частину. Щоб уникнути пошкодження леза ножа, не обробляйте занадто тверді
продукти, такі як лід, заморожені продукти, крупи, приправи, кава і т. п.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Підготування продуктів
Наріжте крупні продукти невеликими шматочками. Для подрібнення м’яса відділіть від кісток.
Загальна кількість продуктів не повинна перевищувати 200 грамів.
Збірка подрібнювача
Перед першим використанням ретельно очистіть деталі, що вступаюють в контакт з харчовими продуктами
1.

Помістіть ніж в чашу подрібнювача

2.

Помістіть подрібнювач на пристрій горизонтальну не слизьку поверхню.

3.

Покладіть продукти в чашу подрібнювача.

4.

Закрийте чашу подрібнювача кришкою, і зафіксуйте її, повернувши по часовій стрілці.При
вірному установленні пролунає клацання.

5.

Приєднайте корпус з електродвигуном, поєднавши стрілку на корпусі з символом
(відкритий замок) на насадці і поверніть корпус по часовій стрілці до фіксаціїї, зєднавши
стрілку на корпусі зі значком
на насадці. При вірному установлені пролунає клацання. (див. на рис)

6.

Підключіть прилад до електромережі, пепередньо переконавшись, що прилад зібраний
вірно.

7.

Натисніть і втримуйте кнопку І чи ІІ.

8.

Якщо продукти прилипають до стінок чаші подрібнювача, зніміть продукти лопаткою або
додайте рідини.

9.

Після закінчення роботи , відключить прилад від електромережі. від»єднайте корпус з
електродвигуном від чаші подрібнювача, повернувши корпус по часовій стрілці, змістивши
стрілку зі символом
.(відкритий замок)

10. Зніміть кришку чаші подрібнювача, повернувши її по часовій стрілці.
11. Обережно дістаньте з чаші ніж подрібнювача.
12. Витягніть приготовлені продукти.
13. Зробіть чисту подрібнювача.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ВІНЧИКА
Призначення вінчика
Вінчик призначений для взбивання вершків, яєчних білків, приготування десертів та інше.
Збірка вінчика
1.

Прикріпіть вінчик до перехідника.

2.

Приєднайте корпус з електродвигуном до перехідника з вінчиком, поєднавши стрілку
на корпусі з символом
.(відкритий замок) на перехіднику і поверніть корпус по часовій
стрілці до фіксаціїї, зєднавши стрілку на корпусі зі значком
на насадці. При вірному
установлені пролунає клацання. (див. на рис)

3.

Помістіть складові в чашу.

4.

Підключіть прилад до електромережі, попередньо переконавшись, що прилад зібраний
вірно.

5.

Занурьте вінчик в складові і увімкніть прилад, натиснувши і утримуючи кнопку І чи ІІ.

6.

Для запобігання розбризкування, вінчик необхідно повністю занурити в продукт, який ви
готуєте.

7.

Під час роботи блендера тримайте його вертикально.

8.

Закінчивши приготування, відключіть прилад від електромережі. Від’єднайте вінчик з
перехідником від корпусу, повернувши корпус проти часової стрілки. Від’єднайте вінчик
від перехідника, обережно потягнувши на себе.

9.

Очищайте блендер та комплектуючі після кожного використання.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧИЩЕННЯ БЛЕНДЕРА
УВАГА! Ріжучі леза ножа дуже гострі і становлять небезпеку. Щоб уникнути травми, поводьтеся з ним дуже обережно!
1.

Завжди від’єднуйте вилку мережевого дроту блендера від електромережі перед чищенням блендера.

2.

Протріть корпус з електродвигуном вологою тканиною. Забороняється занурювати корпус блендера у воду та інші рідини.

3.

Ємкість з вимірювальною шкалою, чашу, ніж та кришку подрібнювача, вінчик без блоку
приєднання мийте посудомийній машині або в теплій воді з додаванням миючого засобу.

4.

Забороняється використовувати для чищення абразивні очищуючи засоби, металеві
щітки та мочалки , а також органічні розчинники.

5.

Ріжучі леза ножа дуже гострі та несуть небезпеку.

6.

Очищайте блендер та насадки після кожного використання.

! Лезо ножа та вінчик можливо очистити не знімаючи насадки з корпусу з електродвигуном. Для цього погрузіть лезо та вінчик в теплу воду з додаванням рідкого миючого засобу та ненадовго увімкніть пристрій!
ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ
УВАГА! Ріжучі леза ножа дуже гострі і становлять небезпеку. Щоб уникнути травми, поводьтеся з ним дуже обережно!
1.

Перед очищенням вимкніть прилад від електромережі.

2.

Від’єднайте від приладу знімну насадку.

3.

Промийте насадку під струменем теплої води. Потім встановіть насадку у вертикальне
положення для того, щоб вся вода змогла стекти з насадки. Знімну насадку дозволяється
мити в посудомийній машині.

4.

Ємкість з вимірювальною шкалою, чашу, ніж та кришку подрібнювача, вінчик без блоку
приєднання промийте в теплій воді з додаванням миючого засобу, після чого протріть всі
деталі насухо. Чашу подрібнювача та вінчик не рекомендується поміщувати в посудомийну машину.

5.

Протріть корпус з електродвигуном вологою тканиною. Забороняється занурювати корпус з електродвигуном у воду та інші рідини чи промивати під струменим води.

6.

Зберіть прилад та приберіть його на зберігання, в прохолодне місце.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель ............................................................................................................... MMC-1452
Номінальна робоча напруга ............................................ 220 -240 В перемінного струму
Частота живлення мережі .......................................................................................... 50 Гц
Номінальна споживана потужність . ........................................................................ 600 Вт
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Примітка:
Відповідно до політики постійного удосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.
Прилад зібраний із сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб
уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров’ю споживача, його власності або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів
відповідно до правил з утилізації відходів у вашому регіоні.

Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу не призначена для вторинної
упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Термін служби - 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності з данним
керівництвом по експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Єдина довідкова служба:
ттел. 044-227-07-12
service@mystery.ua
Додаткову інформацію про гарантійний та післягарантійний ремонт Ви можете
отримати за місцем придбання даного виробу або на сайті www.mystery.ua

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф,
Ту Чайначем Єксчейндж Скуєре, 338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай
Зроблено в Китаї
Дата виготовлення: 09.2020 р.
Гарантійний термін: 1 рік
Не містить шкідливих речовин
Iмпортер: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАЗМА МАСТЕР»
Адреса 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 114
Тел.: 044-5949492
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