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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 
1. Тапа 
2. Капак на каната 
3. Кана 
4. Основно тяло 
5. Селектор за скоростта 
6. Място за прибиране на кабела 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

 
Модел BT409 230 V ~ 50 Hz 400 W  

 
 Модел BT1015 230 V ~ 50 Hz 400 W 
 

. 

 

 



 БЪЛГАРСКИ 
 
 

 ВНИМАНИЕ 
 
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите 
към първата употреба на блендера. 
• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и   
 опаковки. Те създават потенциална опасност.. 
• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали 
посоченото на табелката с техническите му данни напрежение 
съответства на напрежението в електрическата инсталация.  
• МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други 
течности. 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не оставяйте 
уреда да работи без прекъсване повече от 3 минути. След изтичане на 
това време, оставете уреда да се охлади няколко минути, преди да го 
използвате отново.. 
• Блендерът трябва да се използва задължително със затворен капак. 
Никога не включвайте блендера, когато не е затворен с капак. При 
никакви обстоятелства не поставяйте ръката си върху каната, когато 
уредът е включен. 
• Винаги наблюдавайте уреда, когато го ползвате.. 
• Не включвайте блендера, когато е празен. 
• Пазете уреда от деца.  
• Не сваляйте каната, докато ножът не спре напълно и уредът не бъде 
изключен. 
• Уверете се, че нито уредът, нито кабелът се допират до горещи 
повърхности или предмети. 
• Задължително поставяйте уреда върху плоска повърхност. 
• Изключете щепсела от електрическата мрежа в случай, че няма да 
ползвате блендера. 
• Бъдете внимателни при действия с ножа, тъй като е много остър. 
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран 
сервизен център.. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
• Поставете каната (3) върху основното тяло (4). 
• Свалете капака (2). 
• Напълнете каната и затворете капака. Уверете се, че блендерът е 
добре затворен. Блендерът трябва да остане затворен през цялото 
време на ползването.  
• Включете уреда към електрическата мрежа. 
• Завъртете селектора на скоростта (5) в желаното положение (1 или 2). 
Блендерът започва да работи с избраната скорост. 
• Препоръчително е да започнете на най-ниска скорост (положение 1), 
след което бавно да увеличите до най-висока скорост (положение 2), 
ако е необходимо. Независимо от това и в съответствие с вида на 
храната, можете да започнете на висока скорост още от начало. 
• Положението “Pulse” на селектора на скоростта ви дава възможност 
да използвате блендера в режим на прекъсната работа. Той ще работи 
само, когато завъртите селектор (5) в това положение и ще спре 
веднага, щом го отпуснете.  
• Това положение е изключително подходящо за трошене на лед. За да 
получите натрошен лед, завъртете и пуснете селектора няколко пъти. 
• Можете да добавяте допълнителни продукти в каната, без да се 
налага да отваряте капака. За да го направите, свалете тапата (1). За 
целта я завъртете и изтеглете. Добавете бавно продуктите в каната. 
• За да върнете тапата на мястото ѝ, нейните канали трябва да 
съвпаднат се уплътненията на  отвора на капака, след което 
завъртете докрай. 
• След като приключите, установете селектора на скоростта в 
положение “0” и изчакайте ножа да спре напълно въртенето си, преди 
да свалите каната. 
 
 
 
 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
 
• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от 
електрическата мрежа. 

• Можете да свалите ножа, като изпълните следните стъпки: 
 - Обърнете каната надолу и свалете основата, като я 
завъртите по посока на часовниковата стрелка. 

 - Хванете ножа с една ръка и завъртете механизма по 
часовниковата стрелка.. 

• Каната, капака и стопера могат да бъдат почистени със сапун и 
вода, никога в съдомиялна машина. След това се погрижете за 
изплакването и изсушаването им. 

 • Почистете основното тяло с леко навлажнена кърпа. 
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална 
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на 
уреда. 

• След почистване, поставете ножа в каната, като изпълните 
горните стъпки в обратен ред. Уверете се, че всички части са 
били сглобени, както преди. 

• Когато прибирате блендера за съхранение и за ваше удобство, 
можете да навиете кабела в предназначеното за тази цел 
място (6), намиращо се в основата на тялото. 




