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Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą in-
strukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.
UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 

prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 • Uwaga! Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu nie wolno go podłączać!
 • Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
 • Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
 • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowa-
niem urządzenia.

 • W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę przewodu zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. 
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody lub zostało zalane wodą, należy natychmiast wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
 • Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.   
 • Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.   
 • Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.   
 • Regularnie kontroluj stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasila-
jącego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

 • W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć 
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

 • Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
 • Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione.
 • Chroń przewód zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami, a także z dala od otwartego źródła ognia. 
Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z gniazda zasilającego, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.

 • Zabezpiecz przewód zasilający aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z gniazda zasilającego lub się o niego nie potknął.   
 • Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.   
 • Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz 
upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy do-
tyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem 
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 

 • Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wycią-
gając wtyczkę z gniazda zasilającego.
 • UWAGA: Jeżeli wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda zasilającego, urządzenie cały czas 
pozostaje pod napięciem.

 • Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z gniazda zasilającego.   
 • Urządzenie po zainstalowaniu musi być widoczne i łatwo dostępne.
 • Należy zapewnić łatwość dostępu do wtyczki nieodłączalnego przewodu zasilającego.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz zapobiegnięcia uszkodzenia blendera nie wkładać rąk ani żadnych 
przyborów kuchennych do pojemnika gdy urządzenie jest włączone.

 • Noże są bardzo ostre. Należy zachować szczególną ostrożność.
 • Zawsze używać blendera z odpowiednio umieszczoną pokrywką na pojemniku.
 • Jeżeli popychacz umieszczony jest w pokrywie, pojemnik powinien byś wypełniony nie więcej niż do 2/3 objętości.
 • Miksowanie nie powinno trwać dłużej niż jedną minutę, zbyt długa praca może spowodować przegrzanie urządzenia. 
W takim przypadku należy odłączyć urządzanie, odczekać aż ostygnie i wcisnąć przycisk „RESET”.

 • Używać blendera na płaskich, stabilnych i suchych powierzchniach.
 • Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się czy pojemnik i pokrywka są właściwie umieszczone i zabezpieczone. Przed 
włączeniem urządzenia i podczas pracy należy przytrzymać urządzenie ręką za pokrywkę.

 • Należy zachować ostrożność w czasie miksowania gorących płynów. Pracę zaczynać przy najniższej prędkości obrotowej, 
stopniowo zwiększając obroty. 

 • Podczas miksowania gorących płynów, należy usunąć korek pokrywy.
 • Nigdy nie używać popychacza jeżeli pokrywa nie została umieszczona na pojemniku. Przed użyciem popychacza usunąć korek 
pokrywy.
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2. DANE TECHNICZNE 
Model 484210 484220
Napięcie zasilające 230 V \ 50/60 Hz 230 V \ 50/60 Hz
Moc 0,95 kW 0,95 kW
Wymiary WxDxH 200x230x520 mm 280x300x460 mm
Pojemność 2 l 1,5 l

Model 484220 wyposażony jest w osłonę z możliwością montażu w stole roboczym, redukującą nawet do 80% ha-
łasu. Szablon wykroju otworu montażowego znajduje się na opakowaniu. 

3. BUDOWA 
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4. OBSŁUGA
4.1.  Panel sterowania
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4.2.  Obsługa

1.  Upewnić się, że przełącznik ON/OFF znajduje się w pozycji OFF (wyłączony).
2.  Włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego.
3.  Umieść dzbanek w gnieździe napędu. Upewnić się, że jest on poprawnie i stabilnie zamocowany.
4.  Nałożyć pokrywkę dzbanka.
5.  Ustawić przełącznik ON/OFF na pozycję ON (włączony).

Uwaga: Należy pamiętać, że podczas pracy urządzenia należy trzymać dzbanek za uchwyt.
Ręczne tryby pracy blendera: 

 • HIGH (tryb szybki)
 • MED (tryb średni)
 • LOW (tryb wolny)
 • PULSE (najszybszy tryb pracy wymaga przytrzymania przycisku podczas pracy blendera). 

Rozpoczęcie pracy: Nacisnąć przycisk wybranego trybu, aby zakończyć ponownie naciśnij wybrany tryb pracy.
Automatyczne cykle pracy blendera: 

 • 35 sekundowy tryb pracy
 • 60 sekundowy tryb pracy
 • 90 sekundowy tryb pracy.

Po zakończeniu trybu pracy blender wyłączy się automatycznie.
4.3.  UWAGI

1.  Przed rozpoczęciem użytkowania postaw blender na czystym, suchym i płaskim podłożu. ( nie dotyczy modelu 484220 
zamontowanego w stole roboczym) 
2.  Przed rozkruszeniem lodu, w pojemniku należy umieścić dowolny płynny składnik.
3.  Nie używać blendera gdy pojemnik jest pusty i nie zdejmować lub przestawiać pojemnika gdy urządzenie jest włączone.
4.  Nie włączać urządzenia bez założonego pojemnika
5.  Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie usunąć wszelkie ślady wody znajdujące sie na podkładce. W przeciw-
nym razie woda może zostać wciągnięta do wnętrza urządzenia i spowodować uszkodzenie silnika.
6.  Przed użyciem upewnij się, że kielich blendera jest dobrze zamocowany do głównej jednostki.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby wyczyścić pojemnik:

 • Do pojemnika wlać niewielką ilość ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Nałożyć pokrywę i włączyć blender na około 10 sekund.
 • Pusty pojemnik przepłukać, odwrócić i pozostawić do wyschnięcia. 

Dzięki dużej mocy obrotowej, można łatwo usunąć większość zanieczyszczeń używając wody z dodatkiem płynu do mycia 
naczyń.
Uwaga: Nie czyścić ręką wnętrza pojemnika, jeżeli ze środka nie została usunięta część tnąca.
Uwaga: wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia korpusu napędu.
Aby wyczyścić korpus napędu:

 • Użyć tylko wilgotną szmatkę. 
 • Nigdy nie zanurzać korpusu napędowego w wodzie.

6. DODATKOWE INFORMACJE
Blender wyposażony jest w przycisk RESET służący do ponownego uruchomienia urządzenia w przypadku przeciążenia. Umiesz-

czony jest od spodu urządzenia. W przypadku przeciążenia, urządzenie automatycznie wyłącza się. Należy wyjąć wtyczkę z 
gniazdka sieciowego, usunąć produkty powodujące niewłaściwe działanie, wcisnąć przycisk RESET w celu rozpoczęcia ponownej 
pracy. Jeżeli blender nadal pracuje niewłaściwie należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono blender lub z naj-
bliższym dystrybutorem. Samodzielna naprawa urządzenia skutkuje utratą gwarancji. 

7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym  i elek-

tronicznym
 • Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyję-
cia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu 
do sklepu na swój koszt.
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 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicz-
nych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 • Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu 
do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
  Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wy-
znaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

8. GWARANCJA
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie 

gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania 
atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.
Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-

niem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju 
elementy uszkodzone mechanicznie.


