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Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy 
urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.
A WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

1 Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub 
nieposiadające odpowiednich umiejętności i doświadczenia, 
jeżeli są pod nadzorem i rozumieją niebezpieczeństwa związane 
z używaniem urządzenia.

•	Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.
•	Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.
& Aby uniknąć obrażeń, ostrożnie obchodź się z ostrzami przy 

opróżnianiu urządzenia i jego czyszczeniu.
$ Nie wlewaj gorącego płynu (powyżej 40°C), gwałtownie 

wytworzona para wodna może go wyrzucić.
2 Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować 

obrażenia ciała.
3 Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, 

wyjmij wtyczkę z gniazdka. 
4 Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
5 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być 

wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub 
specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

` Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w cieczy.
6 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
7 Nie używaj urządzenia do innych celów niż przygotowanie smoothies.
8 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
9 Nie uruchamiaj silnika na dłużej jak 1 minutę, bo może się przegrzać. Po upływie 1 minuty, 

należy wyłączyć na co najmniej 2 minuty, aż silnik ostygnie. 
tylko do użytku domowego

U PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
•	Przed pierwszym użyciem oczyść urządzenie.

C NAPEŁNIANIE
1 Ustaw podstawę z silnikiem na suchej, stabilnej, poziomej powierzchni.
2 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
3 Nie używaj więcej niż 6 kostek lodu.
4 Najpierw wlej składniki płynne, później dodaj stałe.
5 Nie napełniaj urządzenia powyżej oznaczenia 600ml.
6 Przykręć zespół ostrzy na górę flaszki.
7 Odwróć flaszkę do góry dnem.
8 Spasuj d na flaszce z u na podstawie z silnikiem.
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instrukcja9 Włóż zespół ostrzy w podstawę z silnikiem.
10 Naciśnij flaszkę, aby uruchomić silnik.
11 Puść, aby zatrzymać silnik.
12 Aby mieć "wolne ręce", obróć flaszką w lewo, aby uruchomić silnik, i z powrotem, aby go 

zatrzymać.
13 Wyjmij flaszkę z podstawy z silnikiem.
14 Odwróć flaszkę w normalne położenie.
15 Odkręć zespół ostrzy.
16 Załóż pokrywę na górę flaszki.
17 Odchyl korek na pokrywie, aby nalewać, wciśnij, aby zamknąć i przechować.
C KONSERWACJA I OBSŁUGA
18 Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
19 Przetrzyj podstawę z silnikiem wilgotną ściereczką.
20 Uszczelkę zdejmuje się jakimś tępym narzędziem, jak uchwyt widelca.
21 Inne części należy myć ręcznie.
22 Uszczelkę zakłada się jakimś tępym narzędziem, jak uchwyt widelca.
¬ Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.
23 Środki używane w zmywarkach mogą źle wpłynąć na wykończenie powierzchni urządzenia. 
24 Szkody po wyjęciu ze zmywarki mogą być tylko kosmetyczne i nie powinny wpływać na 

działanie urządzenia.

W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w 

urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla 
środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.
przepisy są dostępne na naszej stronie internetowej:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550941

rysunki
1 zespół ostrzy
2 flaszka
3 flaszka (do góry dnem)

4 podstawa z silnikiem
5 uszczelka
6 pokrywa
7 korek

¬ zmywarka - górna półka


