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1. Dane techniczne 

 

Model SM-1518 

Napięcie znamionowe 220-240V~ 50/60Hz 

Moc nominalna 1500W 

Moc wydajnościowa peak power 2200W 

Klasa ochrony II 

Kolor czarny lub szary 

Pojemność miski 6,2 L 

 

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 i z wewnętrznym opakowaniem. W przypadku przekazania 

urządzenia innym osobom, dołącz do niego 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 

przeznaczony do użytku na zewnątrz). Trzymaj z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego kontaktu ze 

światłem słonecznym, wilgoci (nigdy nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie) oraz od ostrych krawędzi. 

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 (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 poniższe „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. 



 
 

 
 

Uwaga! 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 urządzeniem. 

⚫ Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych lub nieposiadające 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 dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do tego urządzenia 

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

demontażem i czyszczeniem urządzenia. 

⚫ Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed wymianą akcesoriów lub części poruszających się podczas 

użytkowania. 

⚫ Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

⚫ PRZESTROGA: 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 wkładać niczego do obracających się mieszadła/trzepaczek/ubijaków 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3. Budowa urządzenia 

Główne elementy budowy oraz standardowe wyposażenie 

 
1 Wałek zdawczy 6 Mieszadło hakowe 

2 Pokrętło unoszące 7 Ubijak 

3 Pokrętło prędkości 8 Trzepaczka 

4 Przewód zasilania 9 Pokrywa 

5 Misa (w szarym modelu z dwoma uchwytami, w czarnym modelu – z jednym uchwytem). 

 

4. Używanie misy miksera 

1. Aby unieść ramię, obróć w prawo pokrętło unoszące (2). Ramię uniesie się. (FIG1) 

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

3. Umieść misę miksera w uchwycie (krok①) i obróć misę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wsunie się na 

właściwe miejsce i zablokuje (krok②). (FIG 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. (FIG 4 i FIG 5) 

5. Włóż składniki do misy. 

Nie wypełniaj misy nadmiernie – maksymalna ilość składników to 1,5kg. 

6. Opuść ramię za pomocą pokrętła unoszenia (2). (FIG 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 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”. 

 

 



 
 

 
 

 

5. Regulacja poziomów i używanie mieszadła hakowego dla maks. 1,5 kg mieszanki 

 

Mieszadło Rysunek Poziomy 
Czas 

(minuty) 

Maksymalna 

ilość składników 
Metoda obsługi 

Mieszadło 

hakowe 

 

1-3 3-5 
1000g mąki + 

538g 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 3-10 

400g mąki + 

550g wody 

2 prędkość przez 20s, 

następnie 4 prędkość 

przez więcej niż 2min i 

40s 

Trzepaczka 

 

5-6 3-10 
3 białka jajek 

(Minimum) 

Prędkość 5 lub 6 przez 

3 minuty lub dłużej 

6. 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 15 

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 jest właściwie zamontowana. 

·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 urządznie działa. 



 
 

 
 

7. Czyszczenie 

⚫ Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

⚫ Nigdy nie zanurzaj obudowy z silnikiem w wodzie! 

⚫ Nie używaj ostrych przedmiotów ani środków czyszczących rysujących powierzchnię. 

Obudowa silnika 

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

Misa miksera i mieszadła 

⚫ Elementy, które mające kontakt z żywnością, można czyścić wodą z płynem do mycia naczyń. 

⚫ Przed ponownym zmontowaniem urządzenia pozostaw części do całkowitego wyschnięcia. 

 

 

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 

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 

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. 


