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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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Blender RK-2016
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.
•  Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Urządzenie nie jest przeznaczone do 

użytku przez dzieci.
•  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•  Po włączeniu urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru.
•  Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fi-

zycznej, 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 bezpieczeństwo.

•  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.

• Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma!

•  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. Stosowanie przystawek,  
w tym dzbanków, nie zalecanych, może powodować ryzyko obrażeń ciała.

•  Nie wkładać dłoni ani przyborów do pojemnika na czas mieszania – grozi to poważnymi obrażeniami 
ciała i/lub uszkodzeniem blendera. 

•  Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet gdy został on zdjęty do czyszczenia – noże są bardzo ostre!
•  Nie dotykaj noży podczas pracy urządzenia. 
•  Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dzbanka podczas pracy urządzenia. Skrobaczki można używać 

tylko w przypadku kiedy urządzenie jest wyłączone.

PL
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Blender RK-2016
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

•  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.
•  Zawsze używaj urządzenia z nałożoną pokrywą.
•  W przypadku miksowania gorących płynów, zdejmij nakładkę pokrywy po rozpoczęciu pracy urzą-

dzenia.
•  Nigdy nie zakładaj zespołu noży na obudowę silnika, jeśli nie jest zamontowana do dzbanka.
•  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 po-
wietrzu 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.
•  Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu 

zdalnego sterowania.
•  Zawsze przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy wszystkie elementy urządzenia są pra-

widłowo zamontowane.
•  Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby pla-

stikowe, kartony, styropian itp.).
• OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
•  UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać ostrych przedmiotów, past ściernych, rozpuszczalników 

i innych silnych środków chemicznych – ich użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Nie przekraczaj maksymalnej pojemności wskazanej na pojemniku blendera.

ZALECENIA SPECJALNE:
Krótki przewód zasilający, w który wyposażone jest urządzenie, ma na celu zmniejszenie ryzyka zapląta-
nia się w niego. Przedłużacz może być wykorzystany przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności:
•  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).
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OPIS CZĘŚCI URZĄDZENIA
		1.	 Nakładka	pokrywy
		2.	 Pokrywa	dzbanka
		3.	 Dzbanek	szklany
		4.	 Uszczelka
		5.	 Zespół	noży
		6.	 Podstawa	zespołu	noży
		7.	 Obudowa	silnika
		8.	 Przewód	zasilający
		9.	 Pokrętło	przełącznika
10.	 Przycisk	do	kruszenia	lodu

Uwaga: Części 3-6 są fabrycznie zmontowane

MONTAŻ
	1.		Przed	pierwszym	użyciem	umyj	urządzenie	(oprócz	obudo-

wy	silnika)	w	ciepłej	wodzie	z	użyciem	delikatnego	płynu	
do	mycia,	następnie	dobrze	je	wysusz.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj obudowy silnika w 
wodzie lub innych płynach. Nigdy nie używaj sil-
nych środków czyszczących do mycia którejkol-
wiek z części urządzenia. Nie wolno urządzenia 
myć w zmywarce lub bardzo gorącej wodzie.
	2.		Umieść	zespół	noży	(5)	na	podstawie	noży	(6)	i	delikatnie	

skręć	obie	części

Uwaga: nie zapomnij nałożyć uszczelki (4)
	3.		Umieść	skręcone	wcześniej	elementy	na	szklanym	dzbanie	

(3)	i	skręć	je	delikatnie.
	4.		Postaw	obudowę	silnika	na	płaskiej	i	równej	powierzchni,	

umieść	 na	 niej	 zmontowany	 dzbanek	 i	 delikatnie	 dopasuj	
dzbanek	do	obudowy	silnika.

	5.		Umieść	pokrywę	z	nakładką	na	szklanym	dzbanku.

UŻYTKOWANIE:
Uwaga:	Nie	wolno	włączać	urządzenia	dopóki	wszystkie	czę-
ści	nie	zostały	prawidłowo	zamontowane.
	1.		Upewnij	się,	że	urządzenie	jest	odłączone	od	zasilania.
	1.		Wlej	płynne	składniki	do	dzbanka.
	2.		Umyj	i	pokrój	twarde	składniki	tak	aby	pasowały	do	otwo-

ru	w	pokrywie.

Uwaga: Pojemność dzbanka wynosi 1,5 l. Nie 
wolno przekraczać poziomu maksymalnego.
Uwaga: Nie używaj urządzenia do mielenia 
lub ścierania twardych produktów (np. suro-
wych ziemniaków, mięsa) lub mieszania bar-
dzo gęstych mikstur (np. plasteliny).
Nie wkładać naraz do blendera dużych ilości 
stałych produktów. Aby takie produkty zosta-
ły dobrze zmiksowane zalecamy dodawanie 
składników w kilku małych porcjach.

	3.		Po	napełnieniu	dzbanka	wybranymi	produktami,	nałóż	po-
krywę	dzbanka.

	4.		Urządzenie	podłączaj	wyłącznie	do	 sieci	prądu	przemien-
nego	220-240	V.

	5.		Ustaw	pokrętło	w	wybranej	pozycji	1-2	(niskie	–	wysokie	
obroty)	lub	przytrzymaj	pokrętło	w	pozycji	„P”	aby	wyko-
rzystać	funkcję	pulsowania.

Uwaga: Nigdy nie włączaj urządzenia gdy jest 
puste.
Uwaga: Po 3 minutach pracy zatrzymaj urzą-
dzenie na co najmniej 2 minuty. Pozwól aby sil-
nik się ochłodził.
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Uwaga: Jeżeli noże nie działają płynnie, zatrzy-
maj urządzenie, dodaj odrobinę płynu lub zredu-
kuj ilość produktów w dzbanku.
Podczas pracy urządzenia niebieskie światło wo-
kół pokrętła będzie włączone .
 6.  Kruszenie lodu: Naciśnij	 ten	przycisk	 jeżeli	chcesz	skru-

szyć	lód.	Urządzenie	zacznie	kruszyć	lód	zgodnie	z	wcze-
śniej	ustaloną	prędkością.	Urządzenie	wyłączy	się	automa-
tycznie	 po	 zakończeniu	 programu.	 Ponowne	 naciśnięcie	
przycisku	podczas	pracy	urządzenia	 spowoduje	zatrzyma-
nie	programu	i	przejście	w	tryb	gotowości	(standby).

	7.		Wyłącz	urządzenie	przekręcając	pokrętło	w	pozycję	„0”,	na-
stępnie	odłącz	wtyczkę	od	gniazda	sieciowego.

Ostrzeżenie: Zawsze odłączaj urządzenie od 
zasilania kiedy nie jest używane lub kiedy jest 
pozostawione bez nadzoru.

	8.		Dzbanek	można	zdjąć	z	obudowy	silnika	wyłącznie	po	za-
trzymaniu	pracy	zespołu	noży.

Wskazówki zapewniające najlepszą eksploatację
	•	 	Miksowanie	 gorących	 potraw	 lub	 cieczy	 może	 powo-

dować,	 że	 po	 zdjęciu	 pokrywy	 gorąca	 ciecz	wytryska	 z	
dzbanka.	Przed	zmiksowaniem	gorących	potraw	lub	cie-
czy	zawsze	należy	wyjąć	z	pokrywy	zatyczkę	otworu	do	
napełniania.

	•	 	Aby	dodać	żywność	do	blendera	podczas	jego	pracy	nale-
ży	wyjąć	zatyczkę	otworu	do	napełniania	i	dodać	składni-
ki	wrzucając	je	przez	otwór.

	•	 	Jeśli	blender	wykorzystywany	jest	do	przygotowania	sal-
sy	 lub	 innych	potraw	zawierających	pomidory,	 cebulę	 i/
lub	inne	warzywa	lepsze	rezultaty	osiąga	się	przy	zastoso-
waniu	niższych	prędkości.

	•	 	Jeśli	blender	zatrzyma	się	w	trakcie	pracy	lub	jeśli	składni-
ki	przylgną	do	ścianek	dzbanka,	należy	wyłączyć	blender.	
Wówczas	należy	zdjąć	pokrywę	i	za	pomocą	gumowej	ło-
patki	zepchnąć	mieszankę	w	kierunku	ostrzy.

	•	 	Nie	przechowywać	żywności	ani	płynów	w	dzbanku	blen-
dera.

	•	 	Nie	używać	dzbanka	uszkodzonego,	posiadającego	odpry-
ski	lub	pęknięcia.

	•	 Unikać	uderzania	blenderem	lub	jego	upuszczenia.
	•	 	Nie	wkładać	do	zamrażarki	blendera	napełnionego	żyw-

nością	 lub	 płynem.	 Zamarznięcie	 zawartości	 spowoduje	
uszkodzenie	zespołu	ostrzy,	dzbanka	i	silnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie: Upewnij się, że urządzenia jest 
odłączone od zasilania przed przystąpieniem do 
montażu, demontażu, przenoszenia lub czysz-
czenia.
UWAGA: Przed demontażem urządzenia do 
czyszczenia, upewnij się, że noże są wyłączone. 
Zachowaj ostrożność przy zakładaniu i rozmonto-
wywaniu noży – są bardzo ostre!

•		Zawsze	 czyść	 urządzenie	 bezpośrednio	 po	 użyciu.	 Umyj	
wszystkie	 części	 ,	 poza	 obudową	 silnika,	w	 ciepłej	wodzie	
z	dodatkiem	delikatnego	płynu	do	mycia,	po	umycie	dokład-
nie	je	wysusz.	Nigdy	nie	zanurzaj	podstawy	silnika	w	wodzie	
bądź	innych	płynach.	Nigdy	nie	używaj	silnych	detergentów	
do	czyszczenia	urządzenia.	Nigdy	nie	umieszczaj	urządzenia	
ani	żadnych	jego	części	w	zmywarce.	Do	czyszczenia	obudo-
wy	nie	stosować	środków	ściernych,	druciaków	lub	alkoholu.

•		Aby	 zdjąć	 dzbanek	 do	 czyszczenia,	 przekręć	 podstawę	 ze-
społu	 noży	w	kierunku	przeciwnym	do	wskazówek	 zegara,	 
i	 zdejmij	 dzbanek	 delikatnie,	 następnie	 zdemontuj	 zespół	
noży	i	uszczelkę.
•		Przechowuj	urządzenie	w	suchym	miejscu.

OSTRZEŻENIE:
•  Zachowaj szczególną uwagę za każdym razem 

kiedy opróżniasz dzbanek lub chcesz go wyczy-
ścić – noże są bardzo ostre!

•  Odłącz urządzenie od zasilania za każdym ra-
zem kiedy potrzebujesz sprawdzić działanie ak-
cesoriów.

•  Jeżeli przewód zasilając jest zepsuty, musi być 
naprawiony przez wykwalifikowany personel.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Max	napięcie	 220-240	V~
Częstotliwość	 50	Hz
Max	moc	 700	W	
Czas	pracy	 KB	=	2	min
Czas	odpoczynku	 blender:	> 2	min
Max.	pojemność	 1500	ml	

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol	 „przekreślonego	 pojemnika	 na	 śmieci”	
umieszczony	 na	 sprzęcie	 elektrycznym	 lub	 opa-
kowaniu	wskazuje	 na	 to,	 że	 urządzenie	 nie	może	
być	 traktowane	 jako	 ogólny	 odpad	 domowy	 i	 nie	
powinno	być	wyrzucane	do	przeznaczonych	do	tego	celu	po-
jemników.

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:	3,1	kg	℮
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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.
•  When blending hot liquids, remove the center piece of the two-piece cover after initially starting the 

blending process.
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•  Never place the blade assembly on the base unless attached to the jar.
•  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 mal-

functions, 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.

•  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).

UK
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PARTS
1.	Cap
2.	Lid
3. Glass jar
4.	Gasket
5.	Blade	assembly
6.	Blade	base
7.	Motor	housing
8.	Power	cord
9.	Switch
10.Crush	ice	button	-	co	to	jest	-	nie	ma	na	rysunku!!!!

Note: 
Parts 3-6 are initially assembled at the factory.

TO ASSEMBLE
1.		Before	using	the	product	for	the	first	time,	wash	all	the	parts	
except	 the	motor	 housing	 in	warm,	 soapy	water,	 and	 then	
rinse	and	dry	thoroughly.

CAUTION: Never immerse the motor housing in 
water or other liquids. Never use abrasive cleaners 
on any part of the product. Do not place any parts 
into a dishwasher or extremely hot water.
2.		Place	 the	blade	assembly(5)	on	 the	blade	base(6)	and	 then	
screw	it	tightly.

CAUTION: Do not forget place the gasket(4).
3.	Place	the	blade	base	on	the	jar(3)	and	the	screw	it	tightly.
4.		Place	 the	motor	housing	on	a	flat,	 stable	surface,	and	 then	
place	the	assembled	pitcher	in	the	top	of	the	motor	housing	
and	turn	counterclockwise	until	it	is	firmly	in	place.

5.	Place	the	lid	with	cap	onto	the	pitcher.

TO USE THE BLENDER

CAUTION: Do not operate the product until it is 
properly assembled.
1.	Ensure	the	product	is	unplugged	from	the	electrical	outlet.
2.	Pour	liquid	ingredients	into	the	pitcher.
3.		Wash	 all	 solid	 ingredients	 and	 cut	 them	 into	 pieces	 small	
enough	to	fit	into	the	cap.

CAUTION: The pitcher has a six cup (48 oz. /1.5 
liter) capacity. Do not over-fill it.
CAUTION: Do not use the product for mashing 
or grinding heavy foods (e.g., potatoes or me-
ats) or to stir thick mixtures (e.g., dough).

4.		After	filling	the	pitcher	with	ingredients,	place	the	lid	with	
cap	securely	onto	the	pitcher.

5.	Plug	the	product	into	a	standard	230	volt	ac	electrical	outlet.
6.		Turn	the	dial	to	the	desired	speed	1-2	(lowest	to	highest)	or	
hold	the	dial	in	the	“P”	position	for	pulse.

CAUTION: Never operate the product empty.
CAUTION: Never operate the product’s motor 
for more than three minutes at a time. Allow the 
motor to cool for 120 seconds after three minu-
tes of operation.
Note: If the blades are not operating smoothly, 
stop the product and add some liquid, or reduce 
the contents in the pitcher.

7.		Crush	ice	button:press	this	button	to	crush	the	ice.	The	ap-
pliance	starts	crushing	according	to	the	pre-set	speed	profi-
le.	The	unit	will	stop	automatically	after	the	end	of	program.	
Press	 the	 button	 again	 during	 operation	will	 terminate	 the	
program	and	back	to	standby	mode.
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8.		Turn	off	the	product	by	turning	the	dial	to	the	“0”	position,	
and	then	unplug	the	product	from	the	electrical	outlet.

WARNING: Always unplug the product when it 
is not in use or will be left unattended.

9.		When	the	blades	have	stopped,	the	pitcher	can	be	removed	
from	the	motor	housing.

CARE AND MAINTENANCE

WARNING: Always ensure the product is 
unplugged from the electrical outlet before relo-
cating, assembling, disassembling, or cleaning it.
•		This	appliance	is	not	intended	for	use	by	persons	(including	
children)	with	reduced	physical,	sensory	or	mental	capabili-
ties,	or	lack	of	experience	and	knowledge,	unless	they	have	
been	given	supervision	or	 instruction	concerning	use	of	 the	
appliance	by	a	person	responsible	for	their	safety	

•		Children	should	be	supervised	to	ensure	that	they	do	not	play	
with	the	appliance.

CAUTION: Before disassembling the product 
for cleaning, ensure the blades have completely 
stopped and use caution when attaching or de-
taching them, as they are extremely sharp.

•		Always	clean	the	product	immediately	after	each	use.	Wash	
all	parts	except	the	motor	housing	in	warm,	soapy	water	and	
then	rinse	and	dry	thoroughly.	Never	immerse	the	motor	ho-
using	in	water	or	other	liquids.	Never	use	abrasive	cleaners	on	
any	part	of	the	product.	Do	not	place	any	parts	into	a	dishwa-
sher	or	extremely	hot	water.
•		To	disassemble	the	pitcher	for	thorough	cleaning,	turn	the	bla-
de	base	counterclockwise	and	remove	it,	and	then	remove	the	
blades	and	the	gasket	from	the	pitcher.	Use	a	small	brush	(not	
included)	to	remove	particles	of	food	lodged	underneath	the	
blades.	To	reassemble,	replace	the	gasket	and	the	blades	into	
the	bottom	of	the	pitcher,	and	then	turn	the	blade	base	cloc-
kwise	 to	 tighten	onto	 the	pitcher	 (refer	 to	 the	parts	 illustra-
tion).

•		Store	the	product	in	a	cool,	dry	place.

CAUTION:
•  Care shall be taken when handling the sharp 

cutting blades, emptying the bowl and during 
cleaning.

•  Switch off the appliance and disconnect 
from supply before changing accessories or 
approaching parts that move in use.

•  If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid  
a hazard.

TECHNICAL  SPECIFICATIONS

Max	voltage	 220-240	V~
Frequency	 50	Hz
Max	wattage	 700	W
Operating	time	 KB	=	2	min
Rest	period	 blender:	> 2	min
Max.	Capacitor		 1500	ml

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	througho-
ut	the	eu.	To	prevent	possible	harm	to	the	environ-
ment	or	human	health	from	uncontrolled	waste	di-

sposal,	recycle	it	responsibly	to	promote	the	sustainable	reuse	
of	material	 resources.	To	return	your	used	device,	please	use	
the	return	and	collection	systems	or	contact	the	retailer	where	
the	product	was	purchased.	They	can	take	this	product	for	envi-
ronmental	safe	recycling.

Net	weight:3.1	kg	℮

INSTRUCTION MANUAL
BLENDER RK-2016 UK
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