
 

 

 

 
 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
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ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ 

1. Бутон за увеличаване на 
скоростта 

2. Тяло 

3. Накрайник 

4. Бутон за сигурност 
5. Светлинен индикатор 

6. Кана 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ   

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване. Запазваме 

си правото на промени, мотивирани от постоянното развитие на техниката в нашите продукти.

Мод. JEBT1852 220-240 V~ 50/60 Hz 800-900 W 
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ВНИМАНИЕ! 
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции, 

преди да работите с вашия пасатор, и ги запазете за 
бъдещи справки. 

• Този уред може да се използва от лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или 
липса на опит и знания, ако са под надзор или са 
получили подходящи инструкции относно безопасната 
работа с уреда и разбират свързаните с него рискове. 

• Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете 
уреда и неговия кабел далече от деца. 

• Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни 
елементи в обсега на деца. Те могат да бъдат 
потенциални източници на опасност. 

• Не го свързвайте, без да се уверите, че напрежението, 
посочено на табелката на уреда, и това на вашия дом 
съвпадат. 

• Боравенето или подмяната на всеки компонент 
трябва да се извършва от оторизиран технически 
сервиз. 

• МНОГО ВАЖНО: Никога не трябва да потапяте 
основното тяло във вода или друга течност. 

• Този уред е предназначен само за домашна 
употреба. 

• Не трябва да го оставяте да работи непрекъснато за периоди 
от повече от 40 секунди. След този период го оставете да 
почине няколко минути, преди да го използвате отново.  

• Не използвайте пасатора празен. 
• Не го използвайте на открито. 
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• Трябва да се наблюдават, децата да не си играят с 
уреда.  Дръжте миксера далеч от техния обсег. 

• Уверете се, че нито уредът, нито кабелът влизат в 
контакт с горещи повърхности или предмети. 

• Винаги го изключвайте от мрежата, ако го оставяте 
без надзор и преди монтаж, демонтаж или почист-
ване. 

• Съществуват рискове от нараняване в случай на 
неправилна употреба. Трябва да се внимава, когато 
боравите с режещите остриета, когато каната се 
изпразва и по време на почистване.  

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
сменен от производителя или неговия сервиз за след-
продажбено обслужване или подобен квалифициран 
персонал, за да се избегне опасност. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
• Не забравяйте, че когато пристъпите към поставяне или 
премахване на накрайника, миксерът трябва да бъде 
изключен от електрическата мрежа.  

• За да поставите накрайника (3) върху тялото (2), поставете 
го върху него, като стрелката съвпадне с отворената 
ключалка и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, 
докато стрелката съвпадне със затворената ключалка. 

• За да освободите накрайника, завъртете го по посока на 
часовниковата стрелка. 

• Поставете накрайника в храната, натиснете бутона за 
сигурността (4) и натиснете бутона (1). Уредът ще започне 
да работи и индикаторът (5) ще светне. 

• Внимателно натиснете този бутон (1), ако искате бавна 
скорост и постепенно го натиснете, ако искате да 
увеличите скоростта. 
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ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от 
електрическата мрежа. 

• Накрайника може да се почиства със сапун и вода. 
Опитайте се да извърършвате тази операция веднага след 
употреба, тъй като сухата текстура и пигментите на някои 
храни често се отстраняват трудно и могат да обезцветят 
пластмасата. 

• Тялото може да се почиства с леко влажна кърпа. Никога 
не трябва да се потапя във вода. 

• Не използвайте химически или абразивни продукти, 

метални стъргалки и др. които могат да повредят 

повърхностите. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
• Като потребител, когато искате да изхвърлите уреда, 

предайте го за по-нататъшно третиране в център за 

събиране на отпадъци или контейнер, предназначен 

за тази цел.  

• Никога не го изхвърляйте. По този начин, ще 

допринесете за грижата и подобряването на 

оклолната среда. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ГАРАНЦИЯ  
 
Притежателят на гаранцията ще се ползва от всички права, които 
действащото законодателство на неговата страна му предоставя.  
В случай на повреда се консултирайте с вашия магазин или 
дистрибутор.  
 
 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА  
 
Гаранцията не покрива счупвания или повреди, причинени от 
падане, загуба на аксесоари или части от уреда, неправилна 
инсталация, цялостна или частична манипулация на продукта от 
персонал извън Jata,както и форсмажорни обстоятелства извън 
контрола на Jata (геоложки феномени, смущения, небитова 
употреба и т.н).  
 
По същия начин гаранцията няма ефект върху компоненти и 
аксесоари, които са обект на износване, както и нетрайни 
артикули, като пластмасови съединения, гума, стъкло, лампи, 
хартия, филтри, емайли, бои или покрития, повредени от 
неправилна употреба или реакция към агенти като топлина, вода 
или външни химикали.  
 
Повреди, причинени в щепсели, кабели или съединители поради 
неправилна употреба или от сулфатиране на контактите на 
батериите или батериите поради тяхното влошаване, не се 
покриват от гаранцията.  
 
По същия начин операциите по настройка и почистване, обяснени в 
инструкциите и необходими за правилното функциониране на 
уреда, са освободени от гаранцията. 
 

 

 


