
 

 

 

 
 

 

Blender Ręczny 

HB-105SAS-800 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Ważne wskazówki 

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję obsługi przed użyciem produktu. 



 

 

 

 
 

 

1. WAŻNE OSTRZEŻENIA 

Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź wszystkie akcesoria. 

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

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz przez osoby bez doświadczenia 

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

właściwego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.  

• Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

• Przed użyciem tego urządzenia sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu 

podanemu na tabliczce znamionowej. 

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

montażem, demontażem i czyszczeniem urządzenia. 

• Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru. 

• Nie włączaj urządzenia, jeśli którakolwiek jego część wydaje się w jakikolwiek sposób 

uszkodzona. 

• W sprawie napraw, akcesoriów lub wymiany przewodu zasilającego skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. 

• Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie w celu czyszczenia i nie wolno uruchamiać urządzenia 

ani wciskać przycisku sterującego mokrymi dłońmi. 

• Temperatura wody używana do czyszczenia elementów urządzenia nie powinna przekraczać 

60℃. 

• Nie używaj urządzenia jednorazowo przez długi czas, ponieważ może to spowodować 

uszkodzenie wewnętrznych części. 

• Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do urządzenia i jego pojemnika podczas pracy 

silnika blendera. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.   

• Używaj tego urządzenia wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami. Używaj urządzenia wyłącznie 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia i akcesoriów do innych celów niż 

opisane w niniejszej instrukcji obsługi. 

• Zachowaj ostrożność podczas posługiwania się ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania 

pojemnika oraz podczas czyszczenia. Aby zapobiec wypadkom, nie próbuj używać ostrza 

tnącego lub akcesoriów do innych celów niż zgodnych z ich przeznaczeniem. Niewłaściwe 

użycie lub montaż ostrza tnącego lub akcesoriów stwarza zagrożenie. 

 

 

 



 

 

 

 
 

2. NAZWY CZĘŚCI 

 

 

 

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model: HB-105SAS-800 

Moc nominalna: 800 W 

Moc wydajnościowa peak power: 1200 W 

Napięcie znamionowe: 220~240V 

Znamionowy czas pracy: ≤1min 

Prędkość obrotowa: 15000RPM±10% 

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz 

Wzór zastrzeżony, oczekiwanie na patent: 回 

Znamionowy interwał: ≥1min 

Ilość poziomów prędkości:  8 

Ostrza: Stal nierdzewna 

Minimalakser:  860 ml 

Pojemnik:  600 ml 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

4. INSTRUKCJA PRACY Z URZĄDZENIEM 

Blender ręczny doskonale nadaje się do przygotowywania dipów, sosów, majonezów i jedzenia dla 

niemowląt, a także do miksowania i przyrządzania koktajli mlecznych. 

 

 
  

1. Włóż nasadkę blendującą 

do części silnikowej, a 

następnie obróć ją w 

prawo, aby zablokować ją 

w części silnikowej. 

 

2. Umieść składniki w 

dzbanku, aby zapobiec ich 

rozpryskiwaniu. Zanurz 

całkowicie osłonę ostrza w 

składnikach. (Maksymalna 

pojemność puchara: 600 ml). 

Możesz używać blendera 

ręcznego z dzbankiem lub 

z innymi naczyniami.  

 

3. Włącz urządzenie, 

naciskając włącznik lub 

przycisk TURBO. 

 

 

4. Przełącznik regulacji prędkości może użyć pokrętła prędkości. 

5. Zblenduj składniki, poruszając urządzeniem powoli w górę i w dół oraz zataczając kółka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

5. OBSŁUGA ROZDRABNIACZA 

Rozdrabniacz doskonale nadaje się do twardych potraw, takich jak mięso, ser, cebula, zioła, 

czosnek, marchew, orzechy włoskie, migdały, śliwki itp. (Maksymalna pojemność pojemnika do 

rozdrabniania: 250g). 

 

1. Włóż rozdrabniacz do miski do rozdrabniania, dociśnij rozdrabniacz i zamknij pojemnik. 

2. Umieść składniki w misce do rozdrabniania – lite składniki nie powinny być większe niż 2cm. 

 

   

3. Umieść łącznik 

rozdrabniacza na misce do 

rozdrabniania. 

 

4. Przymocuj część silnikową 

do miski do rozdrabniania. 

Wskazówki dotyczące 

mocowania znajdują się w 

punkcie „obsługa 

blendera”. 

 

5. Włącz urządzenie, 

naciskając włącznik lub 

przycisk TURBO. 

 

 

 

OSTRZEŻENIE：Nie siekaj bardzo twardych produktów spożywczych, takich jak kostki lodu, gałka 

muszkatołowa, ziarna kawy lub inne ziarna. 

Ostrza są bardzo ostre! Zachowaj ostrożność podczas ich użytkowania. 

 



 

 

 

 
 

6. OBSŁUGA MIKSERA 

Ubijaczki i trzepaczki przeznaczone są do ubijania śmietany, białek jaj oraz mieszania biszkoptów 

i gotowych mieszanek deserowych. 

 

1. Włóż ubijaczki lub trzepaczki do łącznika miksującego. 

 

 

  

2. Połącz łącznik miksujący z częścią 

silnikową. Wskazówki dotyczące 

mocowania znajdują się w punkcie „obsługa 

blendera”. 

 

3. Naciśnij włącznik, aby uruchomić mikser. 

Przycisk TURBO włącz dopiero po ok. 30s, 

aby uniknąć rozchlapania składników. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i zdemontuj akcesoria. 

2. Przetrzyj jednostkę silnikową, element łączący rozdrabniacza i element łączący miksera wilgotną szmatką – 

nie zanurzaj tych elementów w wodzie! Inne akcesoria można czyścić w zmywarce lub w wodzie. 

3. Jeśli resztek jedzenia nie udaje się łatwo spłukać z ostrza lub trzepaczki, nalej wodę do pojemnika, dodaj 

kroplę płynu do naczyń, podłącz przewód do gniazdka. Zanurz końcówkę blendera z ostrzem, ostrze 

rozdrabniające, trzepaczki lub ubijaczki w wodzie z płynem i uruchom urządzenie na około 10 sekund. Odłącz 

od prądu, wypłucz akcesoria pod bieżącą wodą i wysusz. 

4. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, 

aby zapobiec negatywnemu wpływowi wilgoci na silnik urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE： 

Krawędzie tnące ostrzy są bardzo ostre – zachowaj ostrożność podczas czyszczenia! 

 

 

Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci: 

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z niesortowanymi odpadami 

komunalnymi, oddawaj je do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki. 

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące 

dostępnych systemów zbiórki. 

Jeśli urządzenia elektryczne są składowane na wysypiskach, niebezpieczne 

substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do 

łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i samopoczuciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


