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                          INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 

                 Profesjonalny blender do domowego użytku 

 

 

 

 

LIFENERGY / LOHAS 

 
 Blender 1500W/2200W 

 

 

 

 

1. Przed użyciem blendera dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. 

2. Zachowaj w tę instrukcję obsługi w razie potrzeby późniejszego wglądu. 

3. W razie korzystania z urządzenia przez dzieci, wymagany jest specjalny nadzór osób 

dorosłych. 

4. Specyfikacja technologiczna zawarta w niniejszej instrukcji może ulegać modyfikacjom. 
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                     OPIS ELEMENTÓW BLENDERA                       

 

 

 

 1 Zatyczka pokrywy 7 Bezpiecznik 

 2  Pokrywa 8 Przycisk pulse (max. moc) 

 3  Kielich z tworzywa 9 Tamper 

 4  Ostrza 10 Podkładka mocująca 

 5   Mocowanie ostrzy 11  Włącznik  

 6   Gniazdo silnika 12 Wybór prędkości 

                        

                     PRZYGOTOWANIE DO PRACY             
 

1. Upewnij się, że napięcie jest prawidłowe, czyli zgodnie z etykietą wtyczki. 

2. Upewnij się, że wszystkie przełączniki są na pozycji wyłączonej (OFF lub „O”). 

3. Postaw urządzenie na płaskiej poziomej powierzchni i podłącz prawidłowo do źródła 

zasilania. 

4. Upewnij się, że kielich blendera, pokrywka, zatyczka i popychacz są czyste oraz 

odpowiednio przygotuj składniki przed ich użyciem. 
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                    PRZYGOTOWANIE SKŁADNIKÓW                        
 

1. Umieść składniki w kielichu blendera. 

  a) Najpierw wkładaj miękkie składniki oraz płyny, a następnie twarde materiały lub 

lód. Duże składniki powinny być krojone lub łamane na mniejsze kawałki przed 

umieszczeniem w pojemniku w celu otrzymania lepszych efektów blendowania. 

  b) Blendowanie większości składników powinno rozpoczynać się od uruchamiania 

niskiej prędkości, a następnie należy stopniowo zwiększać prędkość obrotów przez 

średnie do wysokich. Jeśli składniki zablokują się, wtedy zalecane jest naciśnięcie 

przycisku pracy maksymalnej  - „PULSE” 2 lub 3 razy, aby uwolnić zablokowane kawałki 

oraz użycie tampera do przemieszania zawartości kielicha. 

2. Zamknij szczelnie blender pokrywą kielicha. 

3. Postaw prawidłowo kielich bazie silnika. 

 

                 ROZPOCZYNANIE PRACY SILNIKA                         
 

Ręczne stopniowanie prędkości: 

 

1. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobą obsługującą a blenderem (około 

20 cm) podczas rozpoczynania pracy silnika. 

2. Naciśnij przełącznik zasilania na pozycję ON w celu włączenia sprzętu/ 

3. Wybierz prędkość NISKĄ (LOW) lub WYSOKĄ (HIGH) obrotów silnika po jego 

uruchomieniu. 

4. Przełączenie przycisku na pozycję OFF wyłącza urządzenie. 

 

Podczas korzystania z wysokiej prędkości obrotów silnika należy zatrzymać blender po każdych 5 

minutach pracy na co najmniej 1 minutę w celu ostygnięcia silnika. 

Podczas korzystania z tampera (popychacza) należy najpierw zdjąć zatyczkę pokrywy, a następnie 

włożyć tamper przez otwór do wnętrza kielicha. 

 

                                 OSTRZEŻENIA                       
 

Nie wkładaj do kielicha metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki. 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa skaleczenia się ostrzem tnącym, nie czyść go bezpośrednią ręką. 

1. Przed użyciem blendera upewnij się, że pojemnik jest bezpiecznie umieszczony na 

podstawie silnika. 

2. Przytrzymaj pojemnik przed uruchomieniem, ponieważ duża moc silnika może poruszyć 

urządzeniem oraz upewnij się, że wszystkie mocowania są na swoim miejscu. 

3. Nie wkładaj palców do wnętrza dzbanka w żadnym momencie, niezależnie od tego czy 

znajduje się on na podstawie silnika czy poza nią ze względu na niebezpieczeństwo 

skaleczenia ostrzami. 
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4. Zdejmij kielich z podstawy silnika przed rozpoczęciem wyciągania / wylewania gotowego 

produktu. 

5. Upewnij się, że nie dotykasz włącznika urządzenia podczas pracy silnika. 

 

                          ŚRODKI OSTROŻNOŚCI                       
1. Odłącz od gniazdka, gdy blender nie jest używany. 

2. Pokrywę otwieraj dopiero po upewnieniu się, że ostrza w kielichu całkowicie przestały 

się obracać. 

3. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania. 

Kielich najlepiej jest czyścić po ściągnięciu go z podstawy silnika. 

4. Nigdy nie umieszczaj podstawy blendera z silnikiem w wodzie, a także nie wkładaj go do 

zmywarki. 

5. Podczas użytkowania blendera należy trzymać go z dala od dzieci, aby zapobiec 

wypadkom. 

 

                   CZYSZCZENIE I KONSERWACJA               
1. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj blender od źródła zasilania. 

2. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie i wszystkie jego elementy wymagające czyszczenia. 

3. Obudowę silnika można czyścić przecierając wilgotną szmatką. 

4. Kielich należy czyścić po każdym użyciu. Do czyszczenia podstawy blendera oraz jego 

dzbanka nie używaj środków ściernych ani szorstkich szczotek, ponieważ spowoduje to 

matowienie lub zarysowania. 

5. Po zakończonej pracy na ostrzach może znajdować się osad z resztek produktu. 

Ponieważ może wpłynąć to na wydajność ostrzy, dlatego zawsze staraj się je jak najlepiej 

doczyścić.      

6. Upewnij się, że urządzenie jest czyste i suche, zanim je schowasz. 

7. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, powinno zostać odłączone od źródła 

zasilania i przechowywane   w odpowiednich warunkach z dala od kurzu, owadów oraz 

wilgoci. 

8. NIE CZYŚCIĆ DZBANA BLENDERA ANI JEGO POKRYWY W ZMYWARCE. 
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                     ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

                      

    Problem     Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 

Blender nie  

włącza się 

Brak podłączenia do zasilania 
Podłącz do właściwego gniazda 

zasilającego 

Zadziałało zabezpieczenie przed 

przegrzaniem silnika 

Pozwól silnikowi ostygnąć, wyłączając 

zasilanie  i pozostawiając go w 

chłodnym miejscu 

 

 

Zwiększone 

wibracje i hałas 

Maszyna nie znajduje się na 

płaskiej powierzchni 

Umieść maszynę na płaskiej i 

stabilnej powierzchni 

Dzbanek blendera nie został 

całkowicie umieszczony na 

podstawie 

Upewnij się, że dzbanek blendera jest 

umieszczony właściwie na miejscu 

Pojemnik jest przepełniony Zmniejsz ilość składników 

 

 

Wyciek z pokrywy 

Zawartość wody lub płynów jest 

zbyt duża  
Zmniejsz ilość płynu w pojemniku 

Pokrywa nie jest prawidłowo 

dopasowana 

Dopasuj pokrywkę szczelnie do 

kielicha blendera 

 

   

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub 

odpowiednim centrum serwisowym, których dane znajdują się na karcie gwarancyjnej. 

 

                           ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

                       

Podstawa 

silnika 

Kielich z 

tworzywa 

BPA-free 

Pokrywa 

kielicha 

Zatyczka 

pokrywy 

kielicha 

Tamper 

(popychacz) 

Instrukcja 

obsługi 

    1     1     1    1    1    1 
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                           NOTATKI: 
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