


Instrukcja obsługi



* Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, 
aby prawidłowo obsługiwać sprzęt.

* Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi zachowaj ją i trzymaj w łatwo 
dostępnym dla użytkowników miejscu.

* Parametry elektryczne tego urządzenia to: napięcie 220-240V, 
częstotliwość 50/60Hz.
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Środki ostrożności

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz zapobieganie   
 stratom materialnym.

• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem sprzętu, w celach    
 bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi. 

• Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi zachowaj ją i trzymaj w łatwo dostępnym dla   
 użytkowników miejscu.

Jeśli użytkownik zignoruje oznaczenia, 
może narazić się na poważne uszkodzenia 
ciała lub zagrożenie życia.

OSTRZEŻENIE
Jeśli użytkownik zignoruje oznaczenia, 
może doświadczyć poważnych zranień lub 
spowodować uszkodzenia sprzętu.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

Nie używaj sprzętu podłączonego do napięcia elektrycznego o wartości innej niż 220-240V.
Jeśli użyjesz prądu o odmiennym napięciu, może to spowodować skrócenie żywotności silnika lub spowodować zwarcie 
elektryczne lub inne uszkodzenia.

Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego z gniazdka mając mokre dłonie. Może to spowodować 
porażenie prądem.

Nie czyść kabla zasilającego ani wtyczki za pomocą wody.
Nie wycieraj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi ani mokrą ścierką.
Zagraża to wstrząsem elektrycznym, pożarem lub innym urazem.

Podłącz wtyczkę w prawidłowy sposób do źródła zasilania, w celu użycia sprzętu.
Jeśli wtyczka nie jest włożona prawidłowo, może doprowadzić do pojawienia się ognia lub porażenia prądem.

Nie przekształcaj przewodu zasilającego poprzez jego zaginanie, wiązanie czy nadmierne ciągnięcie.
Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła oraz otwartego ognia takiego jak kuchenka.
Nigdy nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu.
Przewód zasilający może ulec uszkodzeniu, co może skutkować pożarem lub wstrząsem elektrycznym.

Nigdy nie próbuj rozkręcać urządzenia, ani używać go jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakikolwiek inny element 
uległ uszkodzeniu.
Może to doprowadzić do wystąpienia porażenia prądem, przerwania obwodu elektrycznego lub pojawienia się ognia.
Jeżeli sprzęt wymaga naprawy, należy skontaktować się dystrybutorem lub serwisem.

Podłączaj jedynie do gniazdka dobrej jakości, nie podłączaj wielu urządzeń do jednego gniazdka jednocześnie.
W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do porażenia prądem, przerwania obwodu elektrycznego lub pojawienia 
się ognia.

Nie poruszaj blendera, ani nie odłączaj części podczas jego pracy.
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OSTRZEŻENIE

Używaj i przechowuj urządzenie zawsze z dala od dzieci. Istnieje ryzyko poważnych wypadków.

Jeżeli z urządzenia mają korzystać dorośli z ograniczonymi funkcjami psychomotorycznymi, to najpierw należy 
zasięgnąć porady osoby mającej wystarczająco dużą wiedzę i doświadczenie w bezpiecznym użytkowaniu 
blendera.

Nigdy nie usuwaj żywności przytwierdzonej do ścianek kielicha przy włączonym zasilaniu.
Upewnij się zawsze, że pojemnik jest oddzielony od głównego korpusu oraz, że przewód zasilający jest odłączony 
od zasilania przed rozpoczęciem wyciągania lub wylewania zawartości kielicha.

Urządzenie ze względów bezpieczeństwa może przerwać pracę, gdy żywność poprzykleja się do ścianek kielicha, 
zablokuje pracę ostrzy lub spowoduje chwilowe przegrzanie silnika. Staraj się unikać blendowania składników 
bardzo suchych oraz o dużej lepkości.

Nigdy nie ściągaj kielicha z korpusu, ani nie ruszaj blenderem podczas jego pracy.
Podczas pracy silnika blendera nigdy nie wkładaj niczego poza produktami, które przetwarzasz oraz popychacza. 
Wkładanie rąk czy narzędzi takich jak noże czy łyżki grozi poważnym zranieniem lub uszkodzeniem sprzętu.

Podczas korzystania z popychacza należy zawsze upewnić się, że pokrywa kielicha jest zamknięta 
(patrz strona 14).

Podczas lub po gotowaniu gorących potraw zawsze należy uważać, aby się nie poparzyć.

Po korzystaniu z trybu zupa (szef kuchni) zawsze należy uważać, aby nie poparzyć się, gdyż zawartość mocno się 
nagrzewa.

Nie używaj urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Może to doprowadzić do pożaru, wypadku lub awarii.

Nie wolno demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie 
prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub zniszczenia.
Nie wolno również w jakikolwiek sposób modyfikować urządzenia, wkładać do niego obcych obiektów, takich jak 
palce czy szpilki do szczelin lub dziur w głównym korpusie.

Zawsze upewniaj się, że główny korpus nie ma kontaktu z wodą ani innym płynem. W przeciwnym razie może 
skutkować to  pożarem, porażeniem prądem, obrażeniami ciała lub awarią.

Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia, a w szczególności unikaj dotykania ostrych krawędzi ostrzy. Istnieje 
ryzyko poważnych skaleczeń.

Pamiętaj, aby zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka, gdy nie używasz sprzętu lub przechowujesz go.

Nie używaj sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
Nie używaj na zewnątrz pomieszczeń oraz w celach komercyjnych.

Pozostałe po rozpakowaniu sprzętu opakowania i inne materiały (plastikowe, styropianowe) należy trzymać z dala od 
dzieci i niezwłocznie wyrzucić je. Materiały do pakowania mogą spowodować uduszenie.
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UWAGA

Przed włączeniem urządzenia należy prawidłowo zamontować kielich oraz zamknąć pokrywę wraz z miarką.

Używaj urządzenia na płaskim, twardym podłożu.
Używaj urządzenia po uporządkowaniu jego otoczenia.

Należy przerwać pracę blendera, jeśli kielich jest niestabilnie przymocowany do korpusu.
Upewnij się, że ustawienie kielicha jest prawidłowe, zanim włączysz urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do 
zranienia lub usterki.

Jeśli urządzenie wydziela zapach spalenizny, natychmiast przerwij jego pracę.
Jeśli silnik jest rozgrzany, odłącz przewód zasilający, odstaw do ostudzenia i poczekaj aż sprzęt powróci do temperatury 
otoczenia przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli wystąpi nietypowy hałas, nadmierne ciepło lub dym, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. 
W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub awarii.

Przegrzanie silnika może doprowadzić do awarii, należy więc zaprzestać użytkowania sprzętu na przynajmniej 10 
kolejnych minut.

Przed podniesieniem kielicha z korpusu zawsze najpierw odczekaj i upewnij się, że ostrza przestały całkowicie obracać się.
W przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie części napędowej.

Nie wypełniaj kielicha powyżej oznaczenia MAX, aby zapobiec rozlewaniu się zawartości.

Podczas przygotowywania gorącego napoju lub innej potrawy (np. mleko sojowe, gorąca zupa itp.) należy pamiętać o 
szczelnym zamknięciu pokrywy oraz zatyczki, tak aby zawartość na pewno nie wydostała się z kielicha.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia lub innych obrażeń.

W przypadku blendowania składników twardych lub lepkich należy zaczynać od niskiej prędkości i powoli zwiększać ją.

Nie umieszczaj składników w zbyt dużej lub zbyt małej ilości. (Sprawdź przepis)
W przeciwnym razie możne włączyć się system bezpieczeństwa lub silnik może pracować nieefektywnie.

Nie używaj żywności zbyt twardej, lepkiej lub ze zbyt niską zawartością wilgoci.
Tymczasowe przegrzanie może uruchomić system bezpieczeństwa, powodując automatyczne wyłączenie sprzętu.

Środki ostrożności
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System bezpieczeństwa

W przypadku upuszczenia lub narażenia na wstrząsy sprzęt może ulec uszkodzeniu, dlatego konieczne jest zachowanie 
ostrożności.

Nie wkładaj głównego korpusu i popychacza do zmywarki.
Elektryczne części urządzenia zawarte w tych elementach urządzenia po włożeniu do zmywarki mogą ulec awarii.

Baterie znajdują się w  głównej części popychacza, więc nie należy myć tej części wodą.

System bezpieczeństwa jest zainstalowany w celu kontroli  nadmiernego zużycia.
Kiedy silnik jest przegrzany, system zostaje prewencyjnie aktywowany i automatycznie zatrzymuje pracę 
silnika.
 
Gdy silnik automatycznie zatrzyma się,

UWAGA

Odłącz przewód 
zasilający.

Około 
45 minut

Pozostaw urządzenie 
z odłączonym 
zasilaniem na około 
45 minut, aby ostygło.

Kiedy system 
bezpieczeństwa 
odblokuje się, można 
ponownie korzystać 
z urządzenia.
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Charakterystyka urządzenia

Super silnik uAC
Do 4,75 KM mocy silnika i 28 000 obr./min.
Niezwykle skuteczne blendowanie na wielu poziomach prędkości. 
Dzięki szybkości obrotów ostrzy sięgającej nawet 500 obrotów na 
sekundę, blender jest w stanie poradzić sobie z twardymi orzechami i 
lodem z taką samą łatwością jak z warzywami i owocami.

Połączenie z silnikiem
Trzon blendera
Silnik uAC o wysokiej mocy jest w doskonale wytrzymały sposób 
połączony z ostrzami, dzięki czemu skuteczne blendowanie odbywa 
się płynnie i bez widocznych drgań.

Stalowe ostrza 420J2 STS
Wysoka efektywność ostrzy!

6-ramienne ostrza wykonane z najwyższej jakości stali typu 420J2 
STS dzięki specjalnemu ułożeniu w trzech płaszczyznach zapewniają 
niezwykle dokładne mieszanie i rozdrabnianie.

Programy automatyczne
Łatwa obsługa
Blender posiada sześć trybów automatycznych mających 
zaprogramowany czas i szybkość obrotów ostrzy, dzięki czemu 
obsługa blendera jest wyjątkowo prosta, tak jak naciśnięcie jednego 
przycisku.

Popychacz z wbudowanym termometrem
Pomiar temperatury bezpośrednio przez popychacz
Załączony popychacz zapewnia bardziej efektywne blendowanie 
zawartości i jednocześnie umożliwia mierzenie temperatury 
wewnątrz kielicha poprzez wbudowany termometr, co jest 
szczególnie istotne np. przy korzystaniu z trybu „Zupa (szef kuchni)”.
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Kielich wykonany z tritanu
Wolne od BPA i przyjazne środowisku materiały
Tritan to ekologiczne tworzywo wyjątkowo odporne na działanie 
wysokich temperatur, o niskim przewodnictwie elektrycznym i 
wysokiej wytrzymałości, a o jego jakości świadczyć może fakt, że jest 
powszechnie stosowany do produkcji butelek dla niemowląt.

Opływowy kształt
Maksymalna efektywność blendowania
Wzornictwo kielicha zostało zaprojektowane i zoptymalizowane pod 
kątem 6-ramiennych ostrzy, które pracują najlepiej w czworokątnym 
pojemniku o obłych krawędziach wewnętrznych, co umożliwia 
wydajne blendowanie we wszystkich trzech płaszczyznach.

System chłodzenia
Ochrona elektrycznych elementów silnika przy wysokich 
obrotach
Blender zaopatrzony jest w cyrkulacyjny system chłodzenia 
powietrzem, który zapobiega przegrzaniu wysoko-wydajnego silnika 
uAC.płaszczyznach.

Czyszczenie automatyczne
Ułatwienie codziennego mycia blendera
Dzięki wbudowanej funkcji czyszczenia automatycznego, możesz z 
łatwością dbać o czystość urządzenia każdego dnia. Wystarczy wlać 
około 1 litr wody do kielicha i włączyć tryb czyszczenia.
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Elementy urządzenia

Zatyczka z miarką (Więcej str. 13)

Elementy urządzenia

Pokrywa

Kielich

Stalowe ostrza 420JS STS

Trzon ostrzy

Część napędowa

Podstawka na kielich

Pokrywa korpusu

Pokrętło kontrolne (Więcej str. 10)

Przycisk sterowania

Korpus główny

Gumowe nóżki antypoślizgowe

Czujniki bezpieczeństwa

Przewód zasilający

Przycisk pomiaru temperatury

Popychacz z wbudowanym 
termometrem (Więcej str. 13)
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Obsługa pokrętła sterowania

Opis pokrętła sterowania

Opis pokrętła sterowania

Tryb gotowości do pracy

Tryb oszczędzania energii

Wyświetlacz LED

Przycisk ON/OFF i startu pracy

Pokrętło

Wyświetlanie poziomu prędkości

Tryb sorbet 
(automatyczne blendowanie)

Tryb napoje/miękkie owoce
(automatyczne blendowanie)

Tryb smoothie/koktajle 
(automatyczne blendowanie)

Tryb zupa - szefa kuchni 
(automatyczne blendowanie)

Tryb mielenia 
(automatyczne blendowanie)

Tryb czyszczenia 
automatycznego

Podłącz wtyczkę blendera do źródła zasilania i postaw kielich na 
korpusie. Jeśli zaświeci się czerwona lampka sygnalizująca podłączenie 
do zasilania oraz lampka gotowości do pracy, wtedy można rozpocząć 
używanie sprzętu.

Jeśli urządzenie nie jest używane i pozostaje w trybie gotowości do pracy 
przez ponad 3 minuty, wtedy włączy się tryb oszczędzania energii. 
W takiej sytuacji lampka podłączenia do zasilania będzie nadal zaświecona, 
a lampka gotowości do pracy zgaśnie. Urządzenie przejdzie ponownie 
w tryb gotowości do pracy po naciśnięciu przycisku ON/OFF.

Jeśli kielich blendera nie jest prawidłowo umiejscowiony na jego 
korpusie, wtedy lampka informująca o gotowości do pracy będzie 
migać, a silnik nie uruchomi się.
W takiej sytuacji należy podnieść kielich z korpusu i umiejscowić 
go ponownie we właściwy sposób, co zostanie zasygnalizowane 
poprzez zaświecenie lampki gotowości do pracy.
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Obsługa pokrętła sterowania

Tryb pracy pulsacyjnej

Tryb obsługi ręcznej

Podczas gdy blender jest 
w trybie gotowości do pracy, 
wyświetlacz LED pokazuje 
napis „OFF” i wszystkie 
elementy wokół pokrętła są 
zaświecone.

1.

Jeśli blender znajduje się w 
trybie gotowości do pracy, 
wtedy wyświetlacz pokazuje 
„OFF” i wszystkie elementy po 
prawej i lewej stronie pokrętła 
świecą się.

1.

Blender posiada 10 stopniową 
skalę prędkości i od rozpoczęcia 
pracy silnik zatrzyma się po 
10 minutach działania.

Upewnij się, że napięcie elektryczne źródła zasilania jest zgodne z zalecanym dla urządzenia.

Aby zatrzymać pracę blendera, naciśnij przycisk ON/OFF lub ustaw pokrętło na pozycji OFF.

W trybie obsługi ręcznej, aby zapobiec przegrzaniu silnika, jego działanie zostanie automatycznie 
zatrzymana po 10 minutach ciągłej pracy.

3.

Jeśli przyciśniesz i przytrzymasz 
przycisk ON/OFF (i startu pracy), 
wtedy silnik włączy najwyższe obroty 
i zasygnalizuje to pojawieniem się 
„ON” na wyświetlaczu.

2.

Puszczenie przycisku spowoduje 
zatrzymanie silnika i powrócenie 
do stanu gotowości do pracy i 
wyświetlania napisu „OFF”.

3.

Przekręć pokrętło sterowania 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
wtedy lampka wybranej prędkości 
zaświeci się na pomarańczowo.

2.

Przekręć pokrętło z powrotem na 
pozycję OFF, aby wyzerować i 
zakończyć czas pracy.

4.
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Tryb automatyczny

Jeśli blender znajduje się w 
trybie gotowości do pracy, 
wtedy wyświetlacz pokazuje 
„OFF” i wszystkie elementy po 
prawej i lewej stronie pokrętła 
świecą się.

1.

Włącz wybrany tryb poprzez 
naciśnięcie przycisku ON/OFF.

3.

Przekręć pokrętło sterowania na 
pozycję wybranego trybu 
automatycznego, a jego ikonka 
zaświeci się na pomarańczowo.

2.

Po zakończeniu programu silnik 
automatycznie zatrzyma się.

Naciśnięcie przycisku ON/OFF 
podczas trwania programu spowoduje 
zatrzymanie i powrót blendera do 
trybu gotowości do pracy.

2.

Tryb automatyczny

 Tryb sorbet Tryb zupa 
(szefa kuchni)

Tryb 
napoje/miękkie 

owoce 

Tryb mielenia

Prędkość i czas pracy

Prędkość 10 (8 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (8 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (8 sek.)

Czas całkowity: 28 sek.

Prędkość 10 (20 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (10 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (10 sek.)

Czas całkowity: 44 sek.

Prędkość 10 (30 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 6 (10 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (60 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 6 (10 sek.)

Czas całkowity: 
1 min. 56 sek.

Prędkość 5 (5 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (3 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 7 (5 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (3 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 7 (5 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (3 sek.)

Czas całkowity: 34 sek.

Prędkość 10 (20 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (10 sek.)
Stop (2 sek.)

Prędkość 10 (10 sek.)

Czas całkowity: 44 sek.

Prędkość 7 (7 sek.)
Prędkość 10 

(7 min. 53 sek.)

Czas całkowity: 8 min.

Tryb automatyczny Prędkość i czas pracy
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Montaż pokrywy i zatyczki z miarką

Elementy popychacza (tempera)

1. Ułóż znaki strzałek → na 
miarce nad znakami 
otwartych kłódek na 
pokrywie, a następnie włóż 
ją w tej pozycji.

2. Przekręć zatyczkę o 45 stopni, 
tak aby znaki strzałek → 
pokryły się z odpowiednimi 
znakami zamkniętych kłódek 
na pokrywie.

2. Połóż pokrywę na kielichu i 
zamknij dokładnie poprzez
jej dociśnięcie.

Przycisk mierzenia 
temperatury

Uchwyt Pierścień 
ochronny/blokujący

Część 
popychająca

Czujnik temperatury 
(na środku)

Górna 
pokrywka

Płytka PCB Bateria Bateria
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Użytkowanie popychacza

Wymiana baterii w popychaczu

1. Popychacz służy do mierzenia temperatury przygotowywanych pokarmów wewnątrz kielicha, a także do 
mieszania blendowanej zawartości.

2. Upewnij się, że kielich jest zamknięty pokrywą podczas używania popychacza. Wyjmij jedynie miarkę z 
pokrywy i włóż tamper do środka. (Pierścień ochronny w górnej części popychacza zabezpiecza go przed 
kontaktem z ostrzami.

3. Aby sprawdzić temperaturę, naciśnij znajdujący się na górze popychacza przycisk do pomiaru temperatury 
(umieść czujnik w pokarmie, którego temperaturę zamierzamy mierzyć).

4. Naciśnij przycisk do mierzenia temperatury ponownie, aby wyłączyć czujnik (w przeciwnym wypadku 
wyłączy się automatycznie po 120 sekundach).

5. Maksymalna temperatura, jaka może być mierzona przy pomocy czujnika w tamperze to 104oC (220oF). 
Przytrzymanie naciśniętego przycisku mierzenia temperatury przez 2 sekundy spowoduje zmianę 
jednostki temperatury.

3. Odkręć zakrętkę popychacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Zdejmij płytkę PCB z tampera, aby uniknąć ciągnięcia za przewody.

5. Wyjmij zużytą baterię. Włóż nową, zamontuj płytkę PCB i zakręć nakrętkę. 
Używaj jedynie baterii typu CR2032.

Podczas używania popychacza w trakcie blendowania, upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo 
zamknięta.

Nigdy nie używaj przedmiotów innych niż załączony tamper do mieszania zawartości kielicha podczas 
pracy blendera.

Pokrywa
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Czyszczenie automatyczne

Czyszczenie i konserwacja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uruchom program czyszczący przed ręcznym wymyciem kielicha.

Po zdjęciu kielicha z korpusu silnika wyczyść go dokładnie za pomocą miękkiej gąbki z dodatkiem 
łagodnego środka myjącego.

Wyczyść szczeliny i załamania w okolicach noża używając miękkiej szczotki, a następnie dokładnie wypłukaj.

     Nie wlewaj wody do dzbanka na długi czas, gdyż może to spowodować korozję lub awarię.

Włącz program czyszczący ponownie 1-3 razy, aby całkowicie wypłukać pozostałości detergentu.

Po wyczyszczeniu osusz dokładnie, wycierając pozostałą wilgoć suchą ścierką lub ręcznikiem papierowym.

     Nawet niewielka ilość pozostawionej wilgoci może spowodować korozję lub awarię.

Wytrzyj popychacz do sucha delikatną ścierką.
     Jeśli tamper ma zamontowaną baterię, nie zanurzaj uchwytu w wodzie.

Wytrzyj zewnętrzne części kielicha i korpusu delikatną ścierką.

     Upewnij się, że korpus silnika nie ma kontaktu z wodą ani innymi płynami, gdyż może to spowodować 
     pożar, porażenie prądem, zranienie bądź awarię.

W celu szybkiego umycia kielicha blendera postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Zamknij kielich pokrywą 
wraz z zamontowaną 
zatyczką

Do kielicha nalej 
ok. 250 ml wody.

Uruchom tryb automatycznego 
czyszczenia. Zakończy się on po 44 sek. 
(zgodnie z opisem ze str. 12).
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Rozwiązywanie problemów

Przed zgłoszeniem awarii w serwisie, proszę sprawdzić poniższą listę prawdopodobnych przyczyn 
i rozwiązań. W wielu przypadkach może się zdarzyć, że odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia do 
źródła zasilania rozwiąże zaistniały problem.

Nieprawidłowe działanie może wynikać z braków wiedzy i doświadczenia w użytkowaniu sprzętu lub innych 
drobnych przyczyn. Jeśli pomimo sprawdzenia poniższych rozwiązań problem nadal występuje, wtedy należy 
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

•  Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka zasilającego.

•  Sprawdź, czy lampka kontrolna zasilania świeci się.

•  Sprawdź działanie bezpieczników w miejscu rozdzielni prądu swojego domu.

•  Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest odpowiednie do wymagań sprzętu.

•  Upewnij się, że kielich jest prawidłowo umieszczony na korpusie blendera.

•  Jeśli blender w dalszym ciągu nie działa i po sprawdzeniu powyższych wskazówek nadal nie włącza się, 
    wtedy skontaktuj się z serwisem.

Blender nie uruchamia się.

•  Proszę wykonać poniższe kroki, jeśli składniki są zbyt twarde lub suche.

•  Jeśli urządzenie nie zacznie działać lub będzie zatrzymywało się pomimo zastosowania powyższych 
    wskazówek, wtedy należy skontaktować się z serwisem.

1) Dodaj więcej wody lub innego płynu (mleko, mleko sojowe, itp.).
2) Użyj popychacza.
3) Stopniowo zwiększaj prędkość obrotów od niskich przez coraz wyższe.
    (Urządzenie może zatrzymać się w wyniku przeładowania i nadmiernego obciążenia silnika, przez 
    aktywację systemu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy odczekać, aż blokada systemu 
    bezpieczeństwa zostanie zwolniona.)

Blender zatrzymuje się w trakcie pracy

•  Prawidłowe działanie silnika może skutkować pojawieniem się pewnego zapachu, jest to jednak normalne 
   zjawisko, a nie oznaka awarii.

•  Kontynuowanie blendowania przez dłuższy czas może skutkować wydzielaniem delikatnego zapachu silnika.

•  Upewnij się, że urządzenie działa po zatrzymaniu przez system bezpieczeństwa.

Blender zatrzymuje się w trakcie pracy

Wstępna diagnostyka i wskazówki postępowania
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Specyfikacja urządzenia

Nazwa    Blender wysokoobrotowy Axlerim Z

Model    HC-BL5000_A

Parametry elektryczne 220-240V, 50/60 Hz

Prędkość obrotów   28,000 obr/min

Pobór energii elektrycznej 1,400 W

Maksymalny pobór prądu 3,600 W

Materiały wykonania   Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości i odporności na ogrzewanie, 
   Tritan BPA-free, stal nierdzewna, ABS, PP

Pojemność kielicha   2,000 ml

Wymiary    212(szer.) x 185 (dł.) x 476 (wys.) mm

Waga    5 kg

Producent    Happycall Co., Ltd.

Kraj produkcji   Korea Południowa
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