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WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1.		 	Sprzedawca	ponosi	odpowiedzialność	za	wady	fizyczne	przedmiotu	w	okresie	24	miesięcy	od	daty	sprzedaży.	
Gwarancja	dotyczy	wyrobów	zakupionych	w	Polsce	i	jest	ważna	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Ujawnione	w	tym	okresie	wady	będą	usuwane	bezpłatnie	przez	wymienione	w	karcie	gwarancyjnej	zakła-
dy	serwisowe	w	terminach	nie	dłuższych	niż	14	dni	od	daty	dostarczenia	sprzętu	do	zakładu	serwisowego	 
(na	podstawie	prawidłowo	wypełnionej	przez	punkt	sprzedaży	niniejszej	karty	gwarancyjnej).	W	wyjątko-
wych	przypadkach	termin	ten	może	być	wydłużony	do	21	dni	–	jeżeli	naprawa	wymaga	sprowadzenia	czę-
ści	od	producenta.

2.			 	Reklamujący	powinien	dostarczyć	sprzęt	do	punktu	przyjęć	najlepiej	w	orginalnym	opakowaniu	fabrycznym	
lub	innym	odpowiednim	do	zabezpieczenia	przed	uszkodzeniami.	Dotyczy	to	również	wysyłki	sprzętu.	Jeżeli	
w	pobliżu	miejsca	zamieszkania	nie	ma	punktu	przyjęć,	reklamujący	może	wysłać	pocztą	sprzęt	do	naprawy	 
w	centralnym	punkcie	serwisowym	w	Mińsku	Mazowieckim,	na	koszt	gwaranta.

3.		 Zgłoszenie	wady	lub	uszkodzenia	sprzętu	przyjmowane	są	przez	punkty	serwisowe.
4.		 Nabywcy	przysługuje	prawo	wymiany	sprzętu	na	nowy	lub	zwrot	gotówki	tylko	w	przypadku	gdy:
	 	 •	w	serwisie	stwierdzono	wadę	fabryczną	niemożliwą	do	usunięcia
	 	 •		w	okresie	gwarancji	wystąpi	konieczność	dokonania	3	napraw,	a	sprzęt	nadal	wykazuje	wady	uniemożliwia-

jące	eksploatację	zgodną	z	przeznaczeniem.
5.		 W	przypadku	wymiany	sprzętu,	okres	gwarancji	dla	sprzętu	liczy	się	od	daty	jego	wymiany.
6.			 	Pojęcie	„naprawa”	nie	obejmuje	czynności	przewidzianych	w	 instrukcji	obsługi	 (np.	bieżąca	konserwacja,	 

odkamienianie),	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	własnym	zakresie.
7.		 Gwarancją	nie	są	objęte:
	 	 a)		elementy	szkalne	 (np.	dzbanki,	 talerze),	 sznury	przyłączeniowe	do	sieci,	wtyki,	gniazda,	żarówki,	noże,	 

elementy	eksploatacyjne	(np.	filtry,	worki,	misy,	blendery,	noże,	tarki,	wirówki,	pokrywy,	uchwyty	noża),
	 	 b)			uszkodzenia	mechaniczne,	termiczne,	chemiczne	i	wszystkie	inne	spowodowane	działaniem	bądź	zanie-

chaniem	działania	przez	Użytkownika	albo	działaniem	siły	zewnętrznej	(przepięcia	w	sieci,	wyładowania	 
atmosferyczne,	przedmioty	obce,	które	dostały	się	do	wnętrza	sprzętu,	korozja,	pył,	etc.),

	 	 c)	uszkodzenia	wynikłe	wskutek:	
	 	 •	samodzielnych	napraw
	 	 •	przeróbek	i	zmian	konstrukcyjnych	dokonywanych	przez	użytkownika	lub	osoby	trzecie
	 	 •		okoliczności,	za	które	nie	odpowiada	ani	wytwórca	ani	sprzedawca,	a	w	szczególności	na	skutek	niewłaści-

wej	lub	niezgodnej	z	instrukcją	instalacji,	użytkowania,	braku	dbałości	o	sprzęt	albo	innych	przyczyn	leżą-
cych	po	stronie	użytkownika	lub	osób	trzecich

	 	 d)	celowe	uszkodzenia	sprzętu,
	 	 e)		czynności	konserwacyjne,	wymiana	części	posiadających	określoną	żywotność	(bezpieczniki,	żarówki,	etc.),
	 	 f)		czynności	przewidzianych	w	instrukcji	obsługi,	do	wykonania	których	zobowiązany	jest	Użytkownik	we	

własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	np.	zainstalowanie,	sprawdzenie	działania,	etc.
8.		 	Samowolne	zmiany	wpisów	w	karcie	gwarancyjnej	powodują	utratę	gwarancji.	Karta	gwarancyjna	bez	wpisa-

nej	nazwy	urządzenia,	typu,	nr	fabrycznego,	dołączonego	dowodu	zakupu,	wpisania	daty	sprzedaży	oraz	czy-
telnej	pieczątki	sklepu	jest	nieważna.

9.			 	Sprzęt	przeznaczony	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego,	w	przypadku	innego	użytkowania	traci	gwarancję.
10.	 	Gwarancja	na	sprzedany	towar	konsumpcyjny	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	kupują-

cego	wynikających	z	niezgodności	towaru	z	umową.
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MIKSER RĘCZNY RK-0244
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej 
instrukcji obsługi w celu optymalizacji zadowolenia z jej użytkowania oraz wyeliminowania 
problemów, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego użycia urządzenia.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu.
Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
•  Upewnij się, że urządzenia jest odłączone od zasilania przed przystąpieniem do montażu, demontażu, 

przenoszenia lub czyszczenia. Zawsze wyłącz wtyczkę z zasilania, jeżeli urządzenie nie jest używane.
•  Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
•  Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Urządzenie nie jest przeznaczone do 

użytku przez dzieci.
•  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•  Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno-

ści fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu.
Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub opiekuna 
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpie-
czeństwo.

•  Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zo-
stały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją nie-
bezpieczeństwo związane z użytkowaniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wy-
konywane przez dzieci, chyba, że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowuj urzą-
dzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

•  Po włączeniu mikser ręczny nie może być pozostawiony bez nadzoru.
•  Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie dotykać 

urządzenia mokrymi rękoma!
•  Nigdy nie dotykaj ostrza, gdy urządzenie jest w użyciu, a ponadto nigdy nie próbuj w żaden sposób za-

trzymywać ruchu ostrza.
    UWAGA! Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować 

ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia.

PL
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MIKSER RĘCZNY RK-0244
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

•  Przewód zasilający oraz urządzenie muszą znajdować się z dala od gorących powierzchni bezpośred-
niego światła słonecznego, wody, wilgoci, ostrych krawędzi. 

•  Należy używać wyłącznie części fabrycznie dołączonych przez producenta. 
•  Nie włączaj/wyłączaj urządzenia do/z gniazda sieciowego mokrymi rękoma.
•  Aby odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego pociągnij bezpośrednio za wtyczkę; nie wyciągaj 

wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód.
•  Upewnij się, że przewód zasilający nie jest niczym przyciśnięty – może dojść do jego uszkodzenia.
•  Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny 

uszkodzone. Urządzenie należy oddać do punktu serwisowego. Nie wolno dokonywać samodzielnych 
napraw, wszelkie naprawy mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

•  Używać urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialno-
ści za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego użycia urządzenia, bądź z nieprzestrzega-
nia instrukcji obsługi.

•  Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać urządzenia na wol-
nym powietrzu lub w jakimkolwiek innym celu poza użytkiem domowym.

•  Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
•  Nie wolno otwierać obudowy silnika.
•  Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu.
• Nie zwijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginaj go.
•  Podczas mieszania ciepłej cieczy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rzut ciepłej cieczy 

może spowodować poważne oparzenia.
•  Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania niewielkich ilości żywności, która musi być spoży-

wana dość szybko, nie jest przeznaczona do przygotowywania dużych ilości na raz.

ZALECENIA SPECJALNE:
Krótki przewód zasilający, w który wyposażone jest urządzenie, ma na celu zmniejszenie ryzyka zaplą-
tania się w niego. Przedłużacz może być wykorzystany przy zachowaniu specjalnych środków ostroż-
ności:
•  Napięcie znamionowe musi być takie samo jak wskazane na urządzeniu.
•  Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z uziemieniem, przedłużacz musi mieć tak-

że uziemienie.
•  Przedłużacz nie może zwisać poza blat (szczególnie jeżeli w pobliżu przebywają dzieci).
•  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, w sposób ciągły. Należy używać  

go zgodnie z żądanymi przerwami, nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie  
silnika. Przerwy powinny trwać co najmniej 10 minut.
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OPIS CZĘŚCI URZĄDZENIA

1.	Uchwyt
2.	Przełącznik	Turbo
3.	Przełącznik	6	prędkości	obrotowych
4.	Przycisk	odłączania
5.	Mieszadła	trzepakowe	do	ubijania	piany
6.	Mieszadła	hakowe	do	wyrabiania	ciasta
7.	Nasadka	miksująca

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MIKSERA
1.		Przed	pierwszym	użyciem	wyjąć	urządzenie	z	opakowania.
Opakowanie	 i	paragon	zachować	do	momentu	upewnienia	
się,	że	produkt	w	pełni	spełnia	oczekiwania.

2.		Nie	 podłączać	 przewodu	 zasilającego.	 Sprawdzić,	 czy	
6-stopniowy	regulator	prędkości	znajduje	się	w	pozycji	„0”	
(wyłączony).

3.		Umyć	końcówki	do	ubijania	i	do	mieszania	ciasta	w	ciepłej	
wodzie	z	mydłem,	a	następnie	dokładnie	osuszyć.	Przetrzeć	
mikser	wilgotną	szmatką,	następnie	osuszyć	czystą,	miękką	
szmatką.	Nie	wolno	zanurzać	miksera,	przewodu	zasilające-
go	lub	wtyczki	w	wodzie	lub	innej	cieczy.	Miksera	nie	wol-
no	myć	bieżącą	wodą.

4.		Jeśli	urządzenie	nie	jest	używane,	postępować	zgodnie	z	in-
strukcją	przechowywania	opisaną	w	 rozdziale	 „Konserwa-
cja	i	czyszczenie”.

5.		Przed	 włączeniem	 urządzenia	 należy	 się	 upewnić	 czy	
wszystkie	jego	elementy	są	odpowiednio	zamontowane.

ELEMENTY MIKSERA
Przycisk uwalniający końcówki: 
Przycisk	 ten	 umożliwia	 łatwe	 uwolnienie	wszystkich	 końcó-
wek	miksera	poprzez	lekkie	naciśnięcie.	Naciśnięcie	przycisku	
uwalniającego	końcówki	jest	możliwe	tylko	wtedy,	gdy	6-stop-
niowy	 regulator	prędkości	znajduje	 się	w	pozycji	 „0”	 (wyłą-
czony).

6-stopniowy regulator prędkości: 
Regulator	umożliwia	wybranie	 jednego	z	6	stopni	prędkości,	
które	 są	 dostosowane	do	 różnych	potrzeb	w	 zakresie	mikso-
wania.	Aby	wyłączyć	mikser	po	użyciu,	należy	ustawić	regu-
lator	w	pozycji	„0”.

Końcówki do ubijania i do mieszania ciasta: 
Do	miksera	dołączona	jest	para	końcówek	do	ubijania	i	końcó-
wek	do	mieszania	ciasta.
Końcówki	te	należy	montować	w	mikserze	w	określony	spo-
sób,	ponieważ	nie	są	one	identyczne	i	wymienne.
Z	tymi	akcesoriami,	możesz	ubijać,	ugnieść	i	wymieszać	skład-
niki.	Zaleca	 się	wykonywanie	 ruchów	okrągłych	 lub	 ruchów	
w	formie	8.	
•		Upewnij	się,	że	przełącznik	prędkości	znajduje	się	w	pozycji	
„0”,	a	urządzenie	jest	odłączone	od	zasilania.

•		Włóż	akcesoria	w	otwory	w	dolnej	części	urządzenia	i,	jeśli	
to	konieczne,	lekko	je	obróć,	aż	usłyszysz	lekkie	kliknięcie.

•	Sprawdź	ich	zablokowanie,	pociągając	je	lekko.
•		Trzepaki	 można	 montować	 równo	 w	 obu	 otworach,	 ale	 w	
przypadku	 mieszadeł	 hakowych	 do	 ciasta	 należy	 mieć	 na	
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uwadze	 	wskazania	na	 zdjęciu	 (haczyk	wyposażony	w	naj-
większy	dysk	musi	być	umieszczony	w	otworze	oznaczonym	
dużym	kółkiem).

•	Naciśnij	przycisk	wysuwania,	aby	wyjąć	akcesoria.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy końcówka do ubi-
jania lub do mieszania ciasta jest właściwie za-
montowana w odpowiednim otworze. W prze-
ciwnym razie próba mieszania może zakończyć się 
niepowodzeniem.Nie używaj ubijaków do mie-
szania twardych składników, takich jak zamrożo-
ne masło lub ciasto. Nie używaj ubijaków do mie-
szania twardych składników, takich jak zamrożo-
ne masło lub ciasto.

NASADKA MIKSUJĄCA
Służy	do	 szybkiego	 i	 efektywnego	 rozdrabniania	 i	miksowa-
nia	sosów,	zup	,	itp.
Należy	je	stosować	tylko	w	pozycji	pionowej,	z	ostrzami	skie-
rowanymi	w	dół.
•		Upewnij	się,	że	przełącznik	prędkości	znajduje	się	w	pozycji	
„0”,	a	urządzenie	jest	odłączone	od	źródła	zasilania.

•			Nie	zapomnij	usunąć	innych	akcesoriów	z	urządzenia.	Mik-
ser	 nie	 będzie	 pracował,	 gdy	 podłączone	 są	 jednocześnie	

mieszadła	 i	 przystawka	miksująca.	System	bezpieczeństwa	
uniemożliwi	wtedy	funkcjonowanie	urządzenia.

•		Odkręć	zatyczkę	z	tyłu	urządzenia,	a	następnie	wkręć	przy-
stawkę	miksującą	 do	 jednostki	 głównej	 aż	 poczujesz	 opór.

Włóż	końcówkę	drążka	do	otworu,	tak	aby	obie	strzałki	były	
skierowane	do	 siebie.	Następnie	przykręć	drążek	w	kierun-
ku	wskazywanym	przez	zablokowany	symbol,	używając	de-
likatnego	nacisku	ręki.	

•		Aby	 zdemontować	 nasadkę	 urządzenia,	 postępuj	 odwrotnie	 
i	zamknij	zatyczkę.

•  Uwaga, ostrza nasadki są bardzo ostre, należy 
uważać, aby nie skaleczyć się podczas czyszczenia.

ZDEJMOWANIE TYLNEJ ZATYCZKI:
Należy	odpowiednio	przekręcić	tylną	zatyczkę	
–	patrz	rysunek.



10

PRĘDKOŚCI MIKSERA

PRĘDKOŚĆ OPIS

1
Dobra prędkość do rozpoczęcia pracy z urządzeniem 
z dużą ilością składników lub suchą żywnością, taką 
jak mąka, masło. 

2 Najlepsza prędkość do cieczy oraz do miksowania 
składników sałatek. 

3 Miksowanie ciast

4 Śmietana i cukier, ubijanie nieupieczonych ciast, 
deserów itp..

5,6 Do ubijania jajek, lukru, ugniatania ziemniaków, 
ubijania śmietany itp. 

Urządzenie	jest	wyposażone	w	funkcję	turbo,	która	umożliwia	
zwiększenie	 prędkości	 urządzenia,	 niezależnie	 od	 prędkości	
(od	1	do	6).	Wystarczy	nacisnąć	przełącznik	turbo	i	go	utrzy-
mać.	Turbo	wyłącza	się	po	zwolnieniu	przycisku.

UŻYWANIE MIKSERA
1.	Umieścić	mikser	na	suchej,	płaskiej	i	stabilnej	powierzchni.
2.		Nie	podłączać	przewodu	zasilającego.	Sprawdzić,	czy	regu-
lator	prędkości	znajduje	się	w	pozycji	„0”	(wyłączony).

3.		Wybrać	 żądaną	 końcówkę	 i	 zamontować	 ją	 w	 mikserze	 
–patrz	rozdział	„Elementy	miksera”.

4.		Sprawdzić,	czy	wybrana	końcówka	została	prawidłowo	za-
montowana,	 a	 następnie	 podłączyć	 przewód	 zasilający	 do	
gniazdka.

5.		Ustawić	 żądaną	 prędkość	 miksera	 za	 pomocą	 regulatora	
prędkości.

6.		Po	przetworzeniu	składników	wyłączyć	mikser	za	pomocą	
regulatora	prędkości.

UWAGA: Nie przekraczać dopuszczalnego cza-
su pracy ciągłej urządzenia. Silnik może się 
przegrzać. Nie używaj dłużej niż 10 minut.

7.		Aby	wyjąć	końcówkę	z	miksera,	przytrzymać	końcówkę	pal-
cami	i	nacisnąć	przycisk	uwalniający	końcówki	umieszczo-
ny	w	przedniej	części	miksera	–	końcówka	zostania	uwol-
niona.

8.	Dalsze	kroki	–	patrz	rozdział	„Konserwacja	i	czyszczenie”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Należy	 bezwzględnie	 utrzymywać	 urządzenie	 w	 czystości	
przez	cały	czas,	ponieważ	ma	bezpośredni	kontakt	z	żywnością.
Zawsze	 przed	 rozpoczęciem	 czyszczenia	 należy	 wyłączyć	
urządzenie	z	sieci.

Wszystkie	elementy	osprzętu	można	myć	ręcznie	oraz	w	zmy-
warce	do	naczyń.	Prosimy	nigdy	nie	zanurzać	miksera	w	wo-
dzie.	Urządzenie	należy	przetrzeć	wilgotną	szmatką	lub	ście-
reczką.	Wyczyszczony	 i	osuszony	mikser	należy	przechowy-
wać	w	suchym	miejscu.	W	trakcie	ciężkiej	i	długotrwałej	pra-
cy,	zalecana	jest	przerwa	aby	nie	dopuścić	do	przegrzania	i	spa-
lenia	silnika.

Do	mycia	elementów	zewnętrznych	nie	używaj	agresywnych		
detergentów	w	postaci	emulsji,	mleczka,	past,	 itp.	Mogą	one	
między	innymi	usunąć	naniesione	informacyjne	symbole	gra-
ficzne	 takie,	 jak:	 podziałki,	 oznaczenia,	 znaki	 ostrzegawcze,	
itp.

UWAGA! Urządzenie nie jest wodoszczelne – nie 
należy używać go w wilgotnych pomieszczeniach, 
w pobliżu wanny, umywalki itp. Pod żadnym po-
zorem nie należy zanurzać urządzenia w wodzie 
lub innej cieczy, zarówno w czasie pracy jak i pod-
czas czyszczenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Moc:		 max.	400	W
Napięcie:		 220-240	V~
Częstotliwość:		 50-60	Hz
Poziom	hałasu:	 	<	85	dB(A)

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol	 „przekreślonego	 pojemnika	 na	 śmieci”	
umieszczony	na	sprzęcie	elektrycznym	lub	opako-
waniu	wskazuje	na	to,	że	urządzenie	nie	może	być	
traktowane	jako	ogólny	odpad	domowy	i	nie	powinno	być	wy-
rzucane	do	przeznaczonych	do	tego	celu	pojemników.
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne	 powin-
no	być	dostarczone	do	specjalnie	wyznaczonych	do	tego	celu	
punktów	zbiorczych,	zorganizowanych	przez	lokalną	admini-
strację	 publiczną,	 przewidzianych	 do	 zdawania	 elektryczne-
go	sprzętu	podlegającego	utylizacji.	W	 ten	sposób	każde	go-
spodarstwo	domowe	przyczynia	się	do	zmniejszenia	ewentual-
nych	negatywnych	skutków	wpływających	na	środowisko	na-
turalne	oraz	pozwala	odzyskać	materiały	z	których	składa	się	
produkt.

Waga:	1,2kg	℮
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INSTRUCTION MANUAL
FOOD MIXER RK-0244 UK

Dear customer, thank you for choosing our product and we are confident that this choice 
will meet your expectations in full.

Read all instructions before use.
Save these instructions for future reference.

Warning – to reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:
•  Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, 

disassembling, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in 
use.

•  Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. 
Close supervision is necessary when using this appliance near children.

•  This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision 
or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and 
supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

•  Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children are present. 
•  Children should not play with the appliance.
•  Do not immerse power cord, plug, or product in water or other liquids. If the product falls into water, 

immediately unplug it from the electrical outlet. Do not touch or reach into the water.
•  Keep the power cord and product away from heated surfaces.
•  The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the product manufacturer 

may cause a risk of injury to persons. 
•  Handle the blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching or detaching 

the blades.
•  Do not touch moving parts (e.G., the blades) while the product is in use. 
•  Keep hands and utensils away from the moving blades while operating the product. A scraper may be 

used but only when the product is not operating.
•  Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
•  To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the power 

cord.
•  Always operate the product with the cover in place.
•  Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray 

and break.
•  Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or plug, if wires are exposed, if 

it malfunctions, or if it is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not 
attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform 
any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
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•  That the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remo-
te-control system

 CAUTION – to reduce the risk of personal injury or product/property damage:
•  This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing foods for human 

consumption. Do not use the product outdoors or for any other purpose.
•  Always operate the product on a flat, stable surface.
•  Do not attempt to open any part of the motor housing.
•  Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.
Special instructions:
A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a lon-
ger cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use: 
•  The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
•  If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
•  Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped 

over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

1
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LIST OF PARTS:
1.	Handle
2.	Turbo	switch
3.	6-Speed	switch
4. Eject button
5.	Beaters
6.	Dough	hooks
7.	Blending	rod

IMPORTANT INFORMATION 
This appliance is not for professional use, you 
should follow the requested breaks, failure to 
following this instruction carefully may result in 
damage to the motor. The breaks should last at 
least 10 minutes.

USE OF THE BEATERS AND DOUGH HOOK (see	photo)
With	those	accessories	you	can	beat,	knead	and	mix,	 it	 is	re-
commended	to	make	round	movements	or	movement	in	form	
of an 8.
•		Make	sure	the	speed	switch	is	in	“0”	position	and	the	applian-
ce	is	unplugged	from	the	power	supply.

•		Insert	the	accessories	in	the	openings	at	the	bottom	of	the	ap-
pliance	and	if	necessary	turn	them	lightly	until	you	hear	a	li-
ght	click.

•		Check	their	locking	by	pulling	on	them	lightly.
•		The	beaters	can	be	mounted	equally	in	both	openings,	but	for	
the	dough	hook,	you	have	 to	respect	 the	sense	 indicated	by	

picture	(the	hook	fitted	with	the	largest	disk	has	to	be	placed	
in	the	opening	marked	with	a	large	circle).

•		Press	the	ejection	button	to	remove	the	accessories.

USE OF THE STICK ATTACHMENT
With	this	accessory	you	can	mix	food	as	for	example	vegetables	
to	prepare	soups	but	also	to	mix	liquids,	it	only	has	to	be	used	in	
a	vertical	position	with	blades	facing	downwards.
•		Make	 sure	 the	 speed	 switch	 is	 in	 “0”	 position	 and	 the	
appliance	is	unplugged	form	the	power	supply.

•		Do	 not	 forget	 to	 remove	 the	 other	 accessories	 form	 the	
appliance.

•		Unscrew	the	protection	valve	on	the	backside	of	the	appliance,	
then	you	will	use	the	opening	for	the	stick	attachment

•		Insert	the	stick	attachment	in	the	opening	so	that	both	arrows,	
the	 one	 on	 the	 appliance	 and	 the	 other	 one	 ont	 eh	 stick	
attachment	are	facing	each	other.	Then	screw	the	shaff	in	the	
direction	shown	by	the	locked	symbol	 ,	using	gentle	hand	
pressure	only	ensures	 that	 the	 shaft	 is	 fully	fightened	on	 to	
the	motor	unit.

•		To	 disassemble	 the	 sick	 attachment,	 proceed	 inversely	 and	
close	the	protection	valve.	

•  Attention, the blades of the stick attachment 
are very sharp, pay attention not to get cut when 
cleaning them.
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SPEED SETTINGS

SPEEDS:

1 speed		 Dry ingredients: butter, potatoes, flour
2 speed		 Liquids, sauces, spices
3 speed		 Dough: cake, biscuits
4 speed		 Desserts (creams)

5 & 6 speed		 speed Egg white, whipped cream

Your	appliance	is	fitted	with	a	turbo	function,	which	allows	in-
creasing	the	speed	of	your	appliance,	whatever	the	speed	(1	to	
6).	You	only	have	to	press	the	turbo	switch	and	to	maintain	it.	
The	turbo	switches	off	when	you	release	the	button.

CLEANING
•		Always	unplug	the	appliance	from	the	power	supply	before	
cleaning	it.
•		Remove	the	accessories	before	washing	them	in	soap	water,	
do	 not	 use	 scouring	 pads	 for	 the	 plastic	 materials.	 Rinse					
with	clear	water	and	let	dry	before	each	new	use.	Do	not	place	
them	in	the	dishwasher.

•		Wipe	 the	 outside	 with	 only	 a	 slightly	 moistened	 cloth,	
ensuring	that	no	moisture	enters	the	cooling	slots.

•		Do	not	clean	with	any	abrasive	scouring	pad	or	steel	wool,	as	
this	will	damage	the	finish.	Do	not	immerse	the	motor	block	
in	water	or	any	other	liquid.

TECHNICAL  SPECIFICATIONS

Voltage	 max.	220-240	V~
Frequency	 50-60	Hz
Power	 400	W
Noise	level:		 <	85	dB(A)

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION
The	 “crossed-out	 trash	 bin”	 symbol	 on	 electrical	
equipment	 or	 packaging	 indicates	 that	 the	 device	
cannot	 be	 treated	 as	 general	 household	waste	 and	
should	not	be	disposed	of	into	containers	for	such	waste.
Obsolete or broken-down electrical device	 should	 be	 
delivered	to	special	designated	collection	points,	organized	by	
local	public	administration,	whose	purpose	is	 to	collect	recy-
clable	electrical	equipment.
This	 way,	 each	 household	 helps	 reduce	 possible	 negative	 
effects	 influencing	 natural	 environment	 and	 allows	 the	 
reclaiming	of	materials	which	the	product	is	made	of.

This	marking	indicates	that	this	product	should	not	be	disposed	
with	other	household	wastes	throughout	the	eu.	To	prevent	po-
ssible	harm	to	the	environment	or	human	health	from	uncon-
trolled	waste	disposal,	recycle	it	responsibly	to	promote	the	su-
stainable	reuse	of	material	resources.	To	return	your	used	devi-
ce,	please	use	the	return	and	collection	systems	or	contact	the	
retailer	where	 the	product	was	purchased.	They	can	 take	 this	
product	for	environmental	safe	recycling.

Net	weight:1.2	kg	℮
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