
 

 

 

 

ROBOT PLANETARNY 

SM-1518BM 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

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

wszystkim przyszłym użytkownikom. 



 

 

 

1. DANE TECHNICZNE 

Model: SM-1518BM 

Moc nominalna: 1500 W 

Moc wydajnościowa peak power: 2200 W 

Napięcie znamionowe: 220~240V 

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz 

Klasa ochrony: II 

  

2. OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

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. 

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 misy i czyszczenia 

urządzenia. 

 

3. BUDOWA URZĄDZENIA 

 



 

 

 

             
 

1 Wałek zdawczy 11 Kubek z miarką 

2 Pokrętło unoszące 12 Pokrywa dzbanka 

3 Pokrętło prędkości 13 Szklany dzbanek 

4 Przewód Zasilający 14 Obudowa ślimaka

5 Misa 15 Ślimak 

6 Mieszadło hakowe 16 Szpatułka 

7 Ubijak 17 Sitko 

8 Trzepaczka 18 Nakrętka 

9 Przednia osłona 19 Popychacz maszynki do mielenia mięsa 

10 Tylna osłona 20 Taca 

4. UŻYWANIE MISY MIKSERA    

1. Aby unieść ramię, obróć w prawo pokrętło unoszące (2). Ramię uniesie się. (RYS. 1) 

2. Umieść pokrywkę w korpusie urządzenia. (RYS. 2) 

3. Umieść misę miksera w uchwycie (krok ①) i obróć misę zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aż wsunie się na właściwe miejsce i zablokuje (krok ②). (RYS. 3) 

4. Zamontuj wymagane akcesoria (mieszadło hakowe, trzepaczkę lub ubijak), wsuwając ich 

górną część na wałek zdawczy, a następnie obróć zamontowane mieszadło w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zablokuje się na swoim miejscu (RYS. 4 i 

RYS. 5) 

5. Włóż składniki do misy. Nie wypełniaj misy nadmiernie – maksymalna ilość 

składników to 1,5kg. 

6. Opuść ramię za pomocą pokrętła unoszenia (2). (RYS. 6) 

7. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do prawidłowo zainstalowanego, bezpiecznego 

gniazdka elektrycznego o parametrach 220-240V, 50/60 Hz . 

8. Włącz urządzenie za pomocą pokrętła prędkości, ustawiając je na prędkość od 1 do 6 

(odpowiednio do mieszanych składników). 

9. Aby uruchomić tryb pracy pulsacyjnej (ugniatanie w krótkich odstępach czasu) należy 

ustawić przełącznik w pozycji „PULSE”. Przytrzymaj przełącznik w tej pozycji zgodnie z 

pożądaną długością interwałów. Po zwolnieniu przełącznika automatycznie powraca on do 

pozycji „0”. 

10. Po ugniataniu / mieszaniu przekręć pokrętło prędkości (3) z powrotem do pozycji „0”, gdy 
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tylko ze składników powstanie kula (w przypadku ugniatania ciasta). Następnie wyjmij 

wtyczkę z gniazdka. 

11. Przesuń pokrętło unoszące (2) w dół, a ramię uniesie się. 

12. Możesz teraz wyjąć mieszankę z misy za pomocą łopatki. 

13. Wyciągnij misę. 

14. Wyczyść części zgodnie z instrukcją umieszczoną w punkcie „Czyszczenie”.  

 

 

Mieszadło Rysunek Poziomy Czas Max. ilość 

składników 

Metoda obsługi 

Mieszadło 

hakowe 

 

1-3 
3-5 

minut 

1000 g mąki + 

538 g wody 

1 prędkość przez 30 sekund, 

potem 2 prędkość przez 30 

sekund, a następnie 3 prędkość 

przez 2 do 4 minut w celu 

utworzenia kuli ciasta. 



 

 

 

Ubijak 

 

2-4 

3-5 

minut 

660 g mąki + 

840 g wody 

2 prędkość przez 20s, następnie 

4 prędkość przez więcej niż 2min 

i 40s.  

Trzepaczka 

 

6 
3-10 

minut 

3 białka jajek 

(Minimum） 

Prędkość 6 przez 3 minuty lub 

dłużej 

 

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Nr. Problem Rozwiązanie 

1 Urządzenie nie działa 

· Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona 

do gniazdka. 

· Sprawdź, czy przycisk unoszący wskakuje na 

swoje miejsce.  

· Sprawdź, czy urządzenie pracuje bez przerwy 

dłużej niż 6-10 minut, następnie poczekaj, aż 

silnik ostygnie. 

2 
Hałas z wnętrza misy podczas 

pracy (mieszadło rysuje misę) 

· Sprawdź, czy misa jest prawidłowo 

zamontowana. 

·Sprawdź czy mieszadła są prawidłowo 

zamontowane do miksera.  

3 Pokrywa nie pasuje do misy 

· Sprawdź, czy pokrywa garnka została 

prawidłowo zamontowana na urządzeniu. 

·Sprawdź czy misa jest prawidłowo 

zamontowana i zablokowana we właściwej 

pozycji.  

4 
Urządzenie nie działa w określonej 

prędkości 

· Sprawdź, czy oznaczenie na pokrętle 

prędkości odpowiada informacjom znajdującym 

się na sitodruku prędkości na obudowie. 

· Obróć pokrętło prędkości na 0, a następnie 

ponownie ustaw na żądaną prędkość i sprawdź, 

czy urządzenie działa. 

5 
Urządzenie przemieszcza się 

podczas pracy 

· Sprawdź, czy nóżki antypoślizgowe odpadły. 

· Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na 

gładkim i płaskim blacie. 

6 

Przycisk unoszący nie odskoczył 

na miejsce po zamontowaniu misy 

i pokrywki garnka 

· Sprawdź, czy pokrywa garnka została 

prawidłowo zamontowana na urządzeniu. 

· Sprawdź, czy misa jest prawidłowo 

zamontowana. 
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6. FUNKCJE BLENDERA 

1. Przeznaczenie: 

Blender przeznaczony jest do blendowania i ucierania na drobną masę. Można używać go np. do 

zup, sosów, shake’ów mlecznych, jedzenia dla niemowląt, warzyw, owoców, puree itp. W razie 

potrzeby pokrój twarde składniki na mniejsze części przed włożeniem ich do blendera. 

2. Ważne:  

• Przed użyciem: nie wkładaj wtyczki do gniazda zasilania przed prawidłowym zamocowaniem 

dzbanka blendera i pokrywy dzbanka. 

• Po użyciu: odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania przed zdjęciem blendera z obudowy. 

• Nie wkładaj do dzbanka blendera składników o temperaturze wyższej niż 80°C. 

• Aby zawartość nie wylała się z dzbanka, maksymalna objętość płynnego wsadu to 1,5 litra. 

• Nigdy nie zdejmuj pokrywy dzbanka podczas pracy blendera. 

• Zawsze zakładaj pokrywę blendera na dzbanek przed umieszczeniem go w urządzeniu lub 

przed wyjęciem go z urządzenia. 

• Nie pracuj blenderem przed dłużej niż 3 minuty. 

3. Sposób użycia blendera:  

1. Zdejmij tylną osłonę.(RYS. 1) 

2. Włóż wybrane produkty spożywcze do dzbanka. 

3. Załóż pokrywę dzbanka i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana (RYS. 2) 

4. Umieść kubek z miarką w pokrywie dzbanka i przekręć go w prawo, aby go zablokować (RYS. 

3) 

5. Załóż dzbanek blendera w odpowiednim miejscu i przekręć w lewo, aby go zablokować 

(RYS.4). 

6. Ustaw prędkość w pozycji 6. 

 

UWAGA: 

1. Możesz dodawać składniki podczas pracy urządzenia, zdejmując kubek z miarką z pokrywy. 

2. Od czasu do czasu może zajść potrzeba wyłączenia urządzenia w celu odsunięcia kawałków 

jedzenia od wewnętrznej strony dzbanka blendera. 

• Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. 

• Zdejmij pokrywę dzbanka. 

• Użyj szpatułki do odsunięcia kawałków jedzenia od wewnętrznej strony dzbanka 



 

 

 

blendera. Nie zbliżaj szpatułki do ostrzy. 

• Przekręć dzbanek blendera w lewo, aby zdjąć go z urządzenia. 

7. FUNKCJA MASZYNKI DO MIELENIA MIĘSA: 

Sposób użycia maszynki do mielenia mięsa: 

1. Montaż części maszynki do mielenia mięsa: najpierw załóż ostrze (16) na koniec ślimaka 

(15). Następnie załóż wybrane sitko (17). Kontroluj zbierające się resztki na sitku i obudowie 

ślimaka (14). Przykręć dokładnie nakrętkę (18) (RYS. 1). 

2. Zdejmij przednią osłonę (RYS. 2) z urządzenia. 

3. Naciśnij przycisk, a następnie umieść obudowę ślimaka w urządzeniu i przekręć ją w lewo, 

aby zablokować w pozycji (RYS. 3) 

4. Umieść tackę (RYS. 4) na szyjce obudowy ślimaka. 

5. Umieść pojemnik pod nakrętką. 

6. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania, a następnie ustaw regulator prędkości w pozycji 3. 

Umieść kawałki mięsa na tacy (20) oraz w szyjce obudowy ślimaka. Jeśli to konieczne, 

przesuwaj mięso popychaczem (19). Nie przesuwaj mięsa palcami! 

7. Po użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. 

 

 

 

Zalecany wkład: 

Usuń pestkę/środek i twardą skórkę owocu, pokrój na kawałki i dodaj do czystej wody. 

Maksymalne ilości to 600g żywności oraz 900g wody. Nie przekraczaj maksymalnego 

poziomu dzbanka, załóż pokrywkę i zamocuj dzbanek w urządzeniu. Włóż wtyczkę do 

gniazdka, a następnie ustaw regulator prędkości w pozycji 4-6. Po 3 minutach 

nieprzerwanej pracy należy wyłączyć urządzenie. Nie należy przekraczać 15 minut ciągłej 

pracy, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia. 

Zalecany wkład: 

Usuń kości z mięsa i pokrój je na 2,5 centymetrowe kawałki. Włóż wtyczkę do gniazdka, a 

następnie ustaw regulator prędkości w pozycji 1-3. Umieść mięso na tacy. Jednorazowo 

można zmielić 3 kg mięsa.  Po 5 minutach nieprzerwanej pracy należy wyłączyć 

urządzenie. Nie należy przekraczać 15 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie może to 

negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia 



 

 

 

8. FUNKCJA SZATKOWNICY: 

Sposób użycia szatkownicy 

1. Zdejmij przednią osłonę (9) z urządzenia. 

2. Załóż wybraną tarkę [grube oczka (23a), paski (23b) lub drobne oczka (23c)] do obudowy 

szatkownicy (22) (RYS. 1 i 2). 

3. Naciśnij przycisk, a następnie umieść obudowę szatkownicy w urządzeniu i przekręć ją w 

lewo, aby zablokować w pozycji (RYS. 3). 

4. Urządzenie jest gotowe do szatkowania. 

5. Umieść pojemnik pod nakrętką. 

6. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania, a następnie ustaw regulator prędkości w pozycji 3-5. 

Pokrój ziemniaki lub inne warzywa na kawałki, które będzie można umieścić w szatkownicy. 

Wybierz tarkę odpowiednią do swoich potrzeb. Włóż warzywa do obudowy szatkownicy i 

delikatnie przesuwaj popychaczem (21). (RYS.4) (Uwaga: Nigdy nie przesuwaj jedzenia 

palcami!) 

7. Po użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. 

 

9. FUNKCJA WYTWARZANIA KIEŁBASY: 

Sposób użycia funkcji wytwarzania kiełbasy: 

1. Zgodnie z ilustracją A, zamontuj po kolei elementy do wytwarzania kiełbasy 14, 15, 24, 25 i 

18. Dokładnie dokręć nakrętkę. 

2. Do wytwarzania kiełbasy użyj np. czystej mielonej wieprzowiny oraz elementów maszynki do 

mielenia mięsa z szarpakiem zamiast sitka do mielenia. 

3. Włóż zmielone mięso do misy miksera. 

4. Dodaj przyprawy. 

5. Dokładnie wymieszaj lub zblenduj. 

6. Przygotuj osłonę wędliniarską. Przed użyciem umyj osłonę wodą, a następnie sprawdź, czy 

Zalecany wkład: 

Pokrój żywność na długie paski i włóż do podajnika. Włóż wtyczkę do gniazdka, a 

następnie ustaw regulator prędkości w pozycji 3-5. Naciskaj odpowiednio popychacz, aby 

wepchnąć i poszatkować produkt spożywczy. Po 5 minutach nieprzerwanej pracy należy 

wyłączyć urządzenie. Nie należy przekraczać 15 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie 

może to negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia. 



 

 

 

jej rozmiar jest odpowiedni w stosunku do lejka kiełbaśnicy. Nałóż mokrą osłonę na lejek 

(zakładanie wilgotnej osłonki jes łatwiejsze), a kej końcówkę zawiąż w supeł lub zwiąż 

sznurkiem. 

7. Wkładaj masę mięsną do górnego wylotu osłony ślimaka i delikatnie popychaj ją 

popychaczem. Mięso będzie wychodzić z lejka i wypełniać osłonę. Kiedy osłona się wypełni 

zawiąż jej drugi koniec. Podziel kiełbasę na części. Możesz powtórzyć proces od nowa dla 

kolejnej kiełbasy. 

8. Teraz wystarczy powiesić kiełbasę aż do wysuszenia osłony. Nie ma potrzeby całkowitego 

wysuszenia kiełbasy. Wystarczy, by osłona była sucha w dotyku. 

 

10. FUNKCJA WYTWARZANIA KIEŁBASY Z OTWOREM DO NADZIEWANIA: 

Sposób użycia funkcji wytwarzania kiełbasy z otworem do nadziewania 

 

1. Zgodnie z ilustracją B zamontuj po kolei elementy do wytwarzania kiełbasy 14, 15, 26, 27 i 

18. Dokładnie dokręć nakrętkę. 

2. Sposób użycia jest taki sam jak przy wytwarzaniu zwykłej kiełbasy. 

 

 

 

 

Ilustracja A 

Zalecany wkład: 

Wieprzowina 1kg, sól 16g, cukier 70g, syrop klonowy 85g, biały pieprz 2g, sproszkowany 

czosnek 7g, przyprawa 5 smakowa 5g, pieprz Cayenne 7g, czarny pieprz 15g, skrobia 

ziemniaczana 50g, żółte wino ryżowe 90g. Odczekaj godzinę, następnie pokrój mięso w 

kostkę. Włóż wtyczkę maszyny do gniazda zasilania, a następnie ustaw regulator 

prędkości w pozycji 3-6. Naciskaj odpowiednio popychacz, aby wepchnąć produkt 

spożywczy. Po 5 minutach nieprzerwanej pracy należy wyłączyć urządzenie. Nie należy 

przekraczać 15 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na 

pracę urządzenia. 



 

 

 

 

11. FUNKCJA PRODUKCJI CIASTECZEK: 

Sposób użycia funkcji produkcji ciasteczek: 

 

Ilustracja B 

Zalecany wkład: 

Wieprzowina 1kg, sól 16g, cukier 70g, syrop klonowy 85g, biały pieprz 2g, sproszkowany 

czosnek 7g, przyprawa 5 smakowa 5g, pieprz Cayenne 7g, czarny pieprz 15g, skrobia 

ziemniaczana 50g, żółte wino ryżowe 90g. Odczekaj godzinę, następnie pokrój mięso w 

kostkę. Włóż wtyczkę maszyny do gniazda zasilania, a następnie ustaw regulator 

prędkości w pozycji 3-6. Naciskaj odpowiednio popychacz, aby wepchnąć produkt 

spożywczy. Po 5 minutach nieprzerwanej pracy należy wyłączyć urządzenie. Nie należy 

przekraczać 15 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na 

pracę urządzenia. 

Ilustracja C 

Zalecany wkład: 

Ciasto ugniecione z 1 kg mąki oraz 500 g wody pokrój w paski i włóż do szyjki obudowy 

ślimaka. Włóż wtyczkę maszyny do gniazda zasilania, a następnie ustaw regulator 

prędkości w pozycji 3-6. Naciskaj odpowiednio popychacz, aby wepchnąć produkt 

spożywczy. Po 10 minutach nieprzerwanej pracy należy wyłączyć urządzenie. Nie należy 

przekraczać 30 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na 

pracę urządzenia. 



 

 

 

12. FUNKCJA MAKARONIARKI: 

Sposób użycia funkcji makaroniarki 

 

1. Dopasuj nasadkę makaroniarki do obudowy ślimaka. 

2. Zgodnie z ilustracją D zamontuj po kolei elementy do wytwarzania kiełbasy 14, 15, 29 i 18. 

Dokładnie dokręć nakrętkę. 

3. Po prawidłowym zainstalowaniu akcesoriów do makaronu, pokrój ciasto w słupki i włóż do 

szyjki obudowy ślimaka. Ustaw prędkość, a makaron powoli będzie wysuwał się z wylotu. 

4. Kiedy ciasto przyklei się do wewnętrznej ściany obudowy spirali, możesz użyć popychacza 

do maszynki do mięsa, aby przesunąć ciasto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja D 

Zalecany wkład: 

Ciasto ugniecione z 1 kg mąki oraz 500 g pulpy jajecznej pokrój w słupki i włóż do szyjki 

obudowy ślimaka. Włóż wtyczkę maszyny do gniazda zasilania, a następnie ustaw 

regulator prędkości w pozycji 3-6. Naciskaj odpowiednio popychacz, aby wepchnąć 

produkt spożywczy. Po 10 minutach nieprzerwanej pracy należy wyłączyć urządzenie. Nie 

należy przekraczać 30 minut ciągłej pracy, w przeciwnym razie może to negatywnie 

wpłynąć na pracę urządzenia. 



 

 

 

CZYSZCZENIE 

• Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania. 

• Nigdy nie zanurzaj obudowy z silnikiem w wodzie! 

• Nie używaj ostrych przedmiotów ani środków czyszczących rysujących powierzchnię. 

Osłona silnika 

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

Misa miksera i mieszadła 

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

• Przed ponownym zmontowaniem urządzenia pozostaw części do całkowitego wyschnięcia. 

• Po wyschnięciu sit nałóż na nie niewielką ilość oleju roślinnego. 

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. 
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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. 


