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2. Mixing operation using the chopper:
When installing the chopper, hold the main unit with one hand and the mixing 
member with the other, pointing down. It should snap completely into the main unit 
turning counterclockwise to tighten. You will hear a "ka" sound when it is tightened. 
After installing the stirring member, you can connect the plug to the outlet, and the 
product may be used for mixing. 
Press and hold the speed button to start,  let go to stop.
When the stirring is completed, release the speed button and promptly unplug the 
power cord. 
Please use the higher level of non-breakable and non-scratch cookware or bowls. 
Withdraw the chopper and wait until the blade is completely stopped and then cut 
off the power. 
To remove the stirring member, grasp the main unit with one hand and hold the 
stirring member with the other hand, facing down. Turn the member clockwise to 
unscrew. 
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4. Cleaning:
Do not immerse the mixing member in water for a long time. 
Be careful of the blade when cleaning the chopper, do not fully immerse in water to 
prevent water into the inner axle. 
Please clean the surface of the body with a damp cloth, taking care not to let any 
water or liquid leak inside. 
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3. Mixing set uses:
Mixing liquids, such as dairy products, sauces, juices, soups, mixed drinks and 
shakes. 
Mixing soft ingredients, eg pancake batter or mayonnaise. 
Whipped and cooked ingredients, eg for making food for babies or the elderly.
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This Instruction cannot be completely ruled out possible text or technical omissions 
or typo, and such errors or omissions will be corrected in the updated versions. The 
Company has the right and obligation to modify any contents of this Instruction at 
any time without prior notice.

Disclaimer:

4. Czyszczenie: 
-
-
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3. Zestaw umożliwia miksowanie: 
płynów, takich jak produkty mleczne, sosy, soki, zupy, drinki i szejki. 
miękkich składników, np. majonezu, masła czy ciasta naleśnikowego. 
składników ubitych i ugotowanych, np. przy przygotowywaniu posiłków dla 
niemowląt lub osób w podeszłym wieku.
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ta instrukcja może zawierać braki w treści i informacjach technicznych oraz błędy w 
pisowni, takie braki i błędy zostaną poprawione w zaktualizowanych wersjach. 
Firma ma prawo i obowiązek zmodyfikować treści tej instrukcji bez żadnego 
uprzedniego powiadomienia.

Zastrzeżenie:

Elementu mieszającego nie wolno przez dłuższy czas zanurzać we wodzie. 
Podczas czyszczenia rozdrabniacza uważaj na ostrze. Nie wolno w pełni zanurzać 
urządzenia we wodzie, aby nie doszło do dostania się wody do wewnętrznej osi. 
Powierzchnie urządzenia czyść wilgotną ściereczką, uważając aby woda czy też 
płyn używany do czyszczenia nie dostał się do wnętrza. 

2. Miksowanie z użyciem rozdrabniacza:
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Blender wielofunkcyjny

Instrukcja Obsługi

1. Główne komponenty

Przycisk szybkości

Urządzenie główne

Rozdrabniacz

Speed button 

Main Unit

Chopper

Przy instalowaniu rozdrabniacza przytrzymaj jedną dłonią główne urządzenie, a 
drugą trzymaj element mieszający. Element mieszający powinien być skierowany 
do dołu i zupełnie dociśnięty, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby zabezpieczyć na miejscu. Prawidłowe dokręcenie 
zostanie potwierdzone kliknięciem. 
Po zainstalowaniu elementu mieszającego możesz podłączyć wtyczkę do 
gniazdka i używać produkt do miksowania.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij jeden z przycisków. Puszczenie przycisku 
spowoduje przerwanie pracy.
Po zakończeniu miksowania puść przycisk danej prędkości, odczekaj do 
zupełnego zatrzymania ostrza, wycofaj końcówkę miksującą i odłącz przewód 
zasilający od gniazdka.
Wyższej prędkości używaj w naczyniach nietłukących i nieulegających 
zadrapaniu. 
Aby odłączyć element mieszający, jedną dłonią przytrzymuj główne urządzenie, a 
drugą trzymaj element mieszający skierowany do dołu. Obróć element w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go odkręcić. 
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