
 

 

 

 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

BLENDER KIELICHOWY 
BL-3501 

Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości i przekazać ją wraz z urządzeniem 

wszystkim przyszłym użytkownikom. 



 

 

 

1. DANE TECHNICZNE 

Model: BL-3501 

Moc nominalna: 1000 W 

Moc wydajnościowa peak power: 1600 W 

Napięcie znamionowe: 220~240V 

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz 

Klasa ochrony: II 

  

2. OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją wraz z 

gwarancją, paragonem i, jeśli to możliwe, z pudełkiem oraz z wewnętrznym opakowaniem. W 

przypadku przekazania urządzenia innym osobom przekaż również tę instrukcję obsługi. 

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. 

To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie używaj go na zewnątrz (chyba że 

jest przeznaczone do użytku na zewnątrz). Trzymaj z dala od źródeł ciepła, wilgoci (nigdy nie 

zanurzaj urządzenia w żadnym płynie), ostrych krawędzi oraz nie dopuszczaj do 

bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi. 

Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłącz je od zasilania. 

• Podczas czyszczenia lub odkładania urządzenia do miejsca przechowywania wyłącz 

urządzenie i zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka (nie ciągnij za kabel) oraz zdejmij dołączone 

akcesoria. 

• Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Jeśli musisz oddalić się od miejsca 

pracy, zawsze wyłącz urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka (chwytając wtyczkę – nie 

ciągnij za kabel). 

• Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli 

jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze kontaktuj się z 

technikiem o odpowiednich uprawnieniach. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, 

zawsze zlecaj wymianę uszkodzonego kabla producentowi, naszemu serwisowi lub 

wykwalifikowanej osobie; kabel należy zawsze wymienić na przewód tego samego typu. 

• Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

• Zwróć szczególną uwagę na dalsze „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”. 

 

Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

umysłowych. 

 

• Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, wszystkie opakowania (torby plastikowe, pudełka, 

styropian itp.) należy trzymać poza ich zasięgiem.  

• Ostrzeżenie! Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią, ponieważ grozi to uduszeniem! 



 

 

 

• Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj produkt i jego przewód poza zasięgiem 

dzieci. 

• To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. 

• Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 

sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeżeli 

znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania 

urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. 

• Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 

sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeżeli 

znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania 

urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. 

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa odnoszące się do tego urządzenia 

• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, a także przed 

montażem, demontażem i czyszczeniem. 

• Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed wymianą akcesoriów lub części, które ruszają 

się podczas użytkowania. 

• Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

• OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z niezamierzonym ponownym 

włączeniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne 

urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie 

włączany i wyłączany przez dostawcę energii. 

• Podczas pracy urządzenia musi ono znajdować się pod stałym nadzorem. 

• Nie ingeruj w żadne wyłączniki bezpieczeństwa. 

• Nie wkładaj niczego do obracających się końcówek podczas pracy maszyny. 

• Zawsze stawiaj urządzenie na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej. 

• Nie wkładaj wtyczki sieciowej urządzenia do gniazdka elektrycznego przed założeniem 

wszystkich niezbędnych akcesoriów. 

• OSTRZEŻENIE: Wyłącz blender przed zdjęciem go z podstawy. 

• Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrych noży, opróżniania dzbanka i czyszczenia 

urządzenia. 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i 

wiedzy, chyba że są znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie 

właściwego użytkowania urządzenia. 

• Zachowaj ostrożność podczas napełniania blendera gorącym płynem, ponieważ może on 

wydostać się na zewnątrz z powodu nagłego parowania. 

• Nie używaj blendera niezgodnie z jego przeznaczeniem. 



 

 

 

 

3. BUDOWA URZĄDZENIA 

 

Główne elementy budowy oraz standardowe wyposażenie: 

A Nakrętka 

B Pokrywka 

C Dzbanek miksera 

D Część silnikowa 

E Pokrętło prędkości 

F Włącznik pulsacyjny 
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4. SPOSÓB UŻYCIA 

• Umieść dzbanek miksera (C) w części silnikowej (D). 

• Włóż żywność do dzbanka miksera. W razie potrzeby możesz dodać pastę. Zwróć uwagę, 

aby wsad nie przekraczał maksymalnej pojemności dzbanka oznaczonej linią. 

• Włóż nakrętkę do pokrywki i załóż pokrywkę (B) na dzbanek miksera(C). 

• Podłącz urządzenie do prądu, a następnie ustaw pokrętło prędkości w pozycji 1-2 lub użyj 

włącznika pulsacyjnego. Do miękkich owoców lub warzyw, takich jak jagody, kiwi, winogrona, 

pomidory, zaleca się prędkość 1, a do twardych owoców i warzyw, takich jak jabłka, 

marchewka – prędkość 2 lub tryb pulsacyjny. 

• Po zakończeniu blendowania należy ustawić pokrętło prędkości w pozycji „0”. 

• Poczekaj, aż silnik się zatrzyma, a następnie zdejmij dzbanek miksera (C) z części silnikowej 

(D). 

• Blendowanie produktu nie powinno trwać dłużej niż 2 minuty. 

CZYSZCZENIE 

• Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania. 

• Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie! 

• Nie używaj ostrych przedmiotów ani środków czyszczących rysujących powierzchnię. 

• W celu wyczyszczenia z twardych, małych składników, wlej do dzbanka miksera trochę wody 

lub wody z mydłem i wybierz dowolną prędkość i pozwól blenderowi działać przez kilka 

sekund. Pozwoli to dokładnie wyczyścić szklany dzbanek. 

 

Osłona silnika 

• Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy należy używać tylko wilgotnej szmatki. 

• Elementy, które mają kontakt z żywnością, można czyścić wodą z mydłem. 

• Przed ponownym zmontowaniem urządzenia pozostaw części do całkowitego wyschnięcia. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

• Mieszadła i komponenty nie nadają się do mycia w zmywarce. W przypadku 

wystawienia na działanie wysokiej temperatury lub żrących środków czyszczących 

mogą one ulec zniekształceniu lub odbarwieniu. 



 

 

 

UTYLIZACJA 

 

Nie wyrzucaj urządzenia razem z normalnymi odpadami domowymi. 

 

Urządzenie należy zutylizować w zarejestrowanym przedsiębiorstwie 

utylizacji odpadów lub w gminnym zakładzie usuwania odpadów. 

Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości 

skonsultuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology 

Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East 
Area,Shangxue Industrial Zone, 
Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 


