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BLENDER RĘCZNY 3 w 1 
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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować.  
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w 
gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, 

zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy 

wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać 
urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 



Blender ręczny 3 w 1 R-581 PL 
 

 
3 

 

• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód 
zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. 

• Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, 
że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu. 

• Przewód zasilający należy chronić przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie 
lub gorące przedmioty. 

• Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, czyszczenia lub podczas 
obchodzenia się z ostrzem, zawsze odłącz urządzenie od sieci el. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, a nie jest przeznaczone 
do użytku na zewnątrz. 

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. 
• Aby uniknąć obrażeń, unikaj kontaktu włosów i ubrań z blenderem podczas 

blendowania. 
• Noże są bardzo ostre! Podczas manipulacji należy zachować ostrożność! 
• Podczas pracy z blenderem nie wolno wkładać palców ani narzędzi do 

pojemnika. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia blendera. 
• Jednostka silnikowa i przewód nie mogą wejść w kontakt z wodą. Nigdy nie 

zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie. 
• Nie dotykaj ruchomych części urządzenia. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Regulacja prędkości 
2. Przycisk włącz/ 
3. Przycisk Turbo 
4. Nasada do blendowania 
5. Trzepaczka 

6. Zdejmowana pokrywa 
7. Pojemnik do rozdrabniania 
8. Ostrze do rozdrabniania 
9. Pojemnik do blendowania 

 
 
KORZYSTANIE Z BLENDERA 

• Przed pierwszym użyciem umyj akcesoria urządzenia. Nie zanurzaj jednostki 
silnikowej, poszczególnych nasad ani pokrywy pojemnika do rozdrabniania w 
wodzie. 

• Umieść jednostkę silnikową na nasadzie do rozdrabiania, aż do kliknięcia. 
• Podłącz urządzenie do sieci el. 
• Pojemnik do blendowania nie może być napełniony więcej niż do połowy 

podczas blendowania, aby uniknąć przelewania lub wytryskiwania 
blendowanej zawartości. 

• Aby rozpocząć blendowanie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz, a za pomocą 
regulatora prędkości ustaw wymaganą prędkość. 
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• Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo“. 
• Aby zakończyć blendowanie, zwolnij przycisk. 
• Maksymalny czas blendowania nie może przekraczać 30 sekund, a przed 

ewentualnym kolejnym blendowaniem należy zachować minutę przerwy. 
Procedurę tą można powtórzyć do pięciu razy, a następnie należy pozwolić 
urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej. Po ostygnięciu urządzenia 
można kontynuować blendowanie. 

• Żywność nadająca się do blendowania: owoce i warzywa, żywność dla dzieci, 
zupy, ciasta, napoje mieszane. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do blendowania twardej żywności, takiej jak 
kawa, kostki lodu, cukier, produkty zbożowe, czekolada. 

• Zawsze używaj nasady do blendowania tylko do blendowania żywności razem 
z wodą lub innym płynem. 

• Przed odłączeniem nasady do blendowania należy najpierw odłączyć 
urządzenie od sieci el. 

 
KORZYSTANIE Z TRZEPACZKI 

• Umieść jednostkę silnikową w nasadzie trzepaczki, aż do kliknięcia. 
• Podłącz urządzenie do sieci el. 
• Napełnij pojemnik wymaganą ilością płynów (białka, śmietany itp.). Trzepaczki 

nie można używać do ubijania gęstych mas/kremów. 
• Aby rozpocząć trzepanie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz, a za pomocą 

regulatora prędkości ustaw wymaganą prędkość. 
• Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo“. 
• Po skończeniu trzepania zwolnij przycisk. 
• Maksymalny czas trzepania nie może przekraczać 2 minut, a przed 

ewentualnym kolejnym trzepaniem należy zachować 2-minutową przerwę, aby 
pozwolić urządzeniu ostygnąć. 

 
KORZYSTANIE Z POJEMNIKA DO ROZDRABNIANIA 

• Umieść ostrze tnące na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabiania. 
• Zawsze umieszczaj pojemnik do rozdrabiania na podkładce antypoślizgowej. 
• Umieść w pojemniku do rozdrabniania wybrane artykuły spożywcze (np. mięso, 

ser, cebulę, zioła, czosnek, marchew, migdały itp.). 
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• Umieść jednostkę silnikową w pokrywie pojemnika do rozdrabiania, aż do 
kliknięcia. 

• Umieść pokrywę z jednostką silnikową na pojemniku do rozdrabniania. Upewnij 
się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i podłącz urządzenie do sieci el. 

• Aby rozpocząć rozdrabianie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Podczas 
rozdrabniania trzymaj jedną ręką urządzenie, a drugą ręką przytrzymuj 
pojemnik do rozdrabiania. 

• Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo“. 
• Po skończeniu rozdrabniania zwolnij przycisk. 
• Maksymalny czas rozdrabniania nie może przekraczać 30 sekund, a przed 

ewentualnym kolejnym rozdrabnianiem należy zachować 2-minutową przerwę. 
Procedurę tą można powtórzyć do trzech razy, a następnie należy pozwolić 
urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej. Po ostygnięciu urządzenia 
można kontynuować rozdrabianie. 

• Po zakończeniu rozdrabiania najpierw odłącz urządzenie od sieci el., a 
następnie odłącz jednostkę silnikową od pokrywy pojemnika. Ostrożnie wyjmij 
ostrze do rozdrabniania. Następnie możesz wyjąć przetworzoną żywność z 
pojemnika. 

• Pamiętaj: Ilość żywności do rozdrabniania nie może przekraczać 300 g. 
 
CZYSZCZENIE 

• Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do 
ostygnięcia. 

• Jednostkę silnikową urządzenia czyść tylko zwilżoną szmatką – nigdy nie 
zanurzaj jej w wodzie. 

• Poszczególne nasady i pokrywę pojemnika do rozdrabniania przepłucz tylko 
pod bieżącą wodą, nie zanurzaj ich w wodzie. W razie potrzeby wyczyść 
wilgotną szmatką i osusz. 

• Pozostałe części umyj w ciepłej wodzie i osusz. 
• Aby ułatwić konserwację, czyść ostrze i akcesoria natychmiast po użyciu. 
• Ostrza tnące są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo 

ostrożnie. Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami. 
• Do czyszczenia nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. 

Mogą one uszkodzić lub odbarwić powierzchnię urządzenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego 220–240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowy pobór mocy 900 W 
Pojemność pojemnika do blendowania 1000 ml 
Objętość pojemnika do rozdrabniania 500 ml 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do 
utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


