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Части 

4 1     Мерителна капачка  
2 Капак 
3 Смесителна кана, 1200 мл 
4 Защита на дръжката 
5 Модул с кръстосано острие 

3 6     Корпус с мотор 
7 Пулс бутон 
8 Копче за включване / изключване 
9 Бутон MIN / MAX 
10 2 капака за пиене 
11 Контейнер за смесване , 700 ml 
12 Контейнер за смесване , 500 ml 
13 Модул с плоско острие 
14 Контейнер за смесване , 300 ml 
15 Капак за затваряне 
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Ръководство за употреба 

 

Важна информация за безопасността 
▪ Тези уреди могат да се използват от лица с намалени 

физически, сетивни или умствени способности, или без 
опит и познания, при условие че се наблюдават, или са 
били инструктирани за безопасното използване на уреда и 
разбират свързаните с това рискове. 

▪ Този уред не трябва да се използва от деца. Уредът и 
захранващият кабел трябва да се съхраняват и ползват на 
място, недостъпно за деца. 

▪ С уреда не трябва да играят деца. 
▪ Той не трябва да се почиства или поддържа от деца без 

надзор. 
▪ В следните ситуации, преди да продължите, винаги 

изключвайте уреда и го изключвайте от електрическата 
мрежа: 

· В случай на неизправност 
· Ако осгриетата заядат 
· По време на монтажа и демонтажа 
· Когато подменяте части или аксесоари 
· При почистване 

· Когато не се наблюдава 
▪ Устройството винаги трябва да се изключва от 

електрическата мрежа, като се извади захранващият кабел, 
когато е без надзор или при повреда по време на работа, 
преди монтаж, демонтаж или почистване. 

▪ Бъдете внимателни с режещите остриета (опасност от 
нараняване!) при пълнене / изпразване на контейнера или 
при почистване. 

▪ Ако захранващият на уреда е повреден, трябва да бъде 
подменен от производителя, неговия сервизен отдел или 
подобно лице, за да се избегнат опасностите. 

▪ Този уред е предназначен само за употреба в 
домакинството и за подобни приложения, 
като: 

· Кухни за персонала в магазини, офиси и други 
работни 

среди; 
· ферми; 

· от клиенти на хотели, мотели и други места за 

настаняване; 
среди; 

· места от типа на стаи за гости. 
▪ Внимавайте при пълнене с горещи течности, които могат да 

бъдат изхвърлени от уреда поради внезапна пара. 
▪ Винаги използвайте уреда съгласно тези инструкции. 
Неправилната употреба може да доведе до токов удар и 
други опасности. 

Преди употреба 
Блендерът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за 
употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да 
започнете. Ръководството съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на 
уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. 
Съхранявайте инструкциите за употреба и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с 
уреда. Също така обърнете внимание на информацията за гаранцията в края. Устройството не 
е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни 
количества за едно домакинство. 
Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба. 

Технически данни 

Напрежение 220 – 240 V~ 50-60 Hz 
Консумация на ток: 900 W 
Клас на защита: II 

Инструкции за 

безопасност 
▪ Свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и 

щепселът трябва да са сухи. 
▪ Не прищипвайте кабела и не го дърпайте върху остри ръбове, не го оставяйте да виси и го 

пазете от топлина и мазнини. 
▪ Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както 

и в близост до открит пламък. 
▪ Не вадете щепсела от контакта, като дърпате кабела и не го вадете с мокри ръце. 
▪ Не включвайте уреда, когато контейнера или смесителната кана е празна. 

▪ Работете с уреда само със затворен 

капак. 
▪ Никога не бъркайте с предмети в смесителната кана, докато уредът работи. 

▪ Не бъркайте в каната преди да изключите уреда от 

контакта . 
▪ Преди да извадите каната или контейнера, винаги изчакайте, докато остриетата са 

напълно спрели, изключете уреда или го изключете от електрическата мрежа. 
▪ Никога не използвайте съдовете за смесване за обработка на алкохолни, съдържащи 

En
 



въглероден диоксид или горещи храни, тъй като това може да предизвика 
пожар или високо налягане. 



 

Забележка: В каната могат да се обработват само храни с максимална температура 
60 ° C. В този случай не напълвайте каната повече от половината и здраво затискайте с ръка 
капака надолу върху каната  по време на работа. 

▪ Ножовете са много остри. Винаги дръжте ножовете за основата. 
▪ Никога не докосвайте режещите ръбове. Никога не се опитвайте да точите остриетата, 

да ги демонтирате или да ги вадите от основата. 
▪ Не използвайте устройството и / или незабавно извадете щепсела, ако: 

· уредът или захранващият кабел е повреден 

· подозирате повреда след падане на уреда или друг инцидент. 
В такива случаи изпратете уреда на ремонт. 

▪ Не потапяйте корпуса с мотора във вода. 
▪ В случай на погрешна или неправилна употреба или неоторизирани ремонти, не 

поемаме отговорност за възникналите щети. Също така, в такива случаи не се 
приемат претенции за гаранционно обслужване. 

▪ Неправилното използване може да причини потенциално нараняване. 
▪ Уредът не е предвиден за търговска употреба. 
▪ Винаги използвайте оригинални части и аксесоари на WMF. Всяко използване на 

аксесоари от трета страна ще обезсили гаранцията ви. 
▪ При използване на сухи и / или твърди съставки, смесителният съд може да се надраска 

или да изглежда мътен. Това няма отрицателно въздействие върху работата на миксера, 
не представлява проблем за  безопасността на храните и не представлява дефект. 

Употреба 
Устройството е предназначено за смесване и кълцане на храни като плодове, зеленчуци и 
ядки, както и за приготвяне на сокове, смути и шейкове. 
След смесване / пасиране, контейнерите за смесване от 700 ml и 500 ml могат да се 
използват като бутилки за пиене, като се замени модула с ножовете с капачка за пиене. 
Малкият 300-милилитров контейнер е подходящ за смилане и нарязване на по-твърди 
съставки като кафе на зърна, ядки и зърнени храни. Всички контейнери и ножове могат да се 
комбинират помежду си по желание. 

Начало 
Почистете уреда преди употреба, както е описано в главата “Почистване и поддръжка”. 

Използване на контейнерите за смесване (500 

ml и 700 ml) 

1. Нарежете желаните съставки на малки парчета и ги поставете в съда за смесване (11 
или 12). Моля, обърнете внимание на маркировката MAX на съответния контейнер. 
Винаги добавяйте поне 100 ml течност (напр. вода, сок или мляко), за да сте сигурни, че 
получавате хомогенна смес. 
Съвет: Леките съставки винаги трябва да бъдат директно върху ножовете. Тъй като 
контейнерът се завърта при затваряне,  
препоръчваме да добавите най-накрая леките съставки в контейнера. 

2. Сега завинтете модула с ножовете, като завъртите по посока на часовниковата стрелка 
върху контейнера за смесване . Проверете дали модулът с ножовете е здраво закрепен 
към контейнера за смесване и дали е добре уплътнен. 

3. Поставете контейнера за смесване върху съответните вдлъбнатини в корпуса (6) и 
завъртете контейнера по посока на часовниковата стрелка, докато се застопори на място. 
Предупреждение: Уредът работи само ако контейнерът за смесване е поставен правилно. 
Функцията за 
защита предотвратява включване без контейнера за смесване. 

4. Сега включете уреда в контакта. 
5. Натиснете бутона за включване/изключване (8), за да включите уреда. LED пръстенът 

светва. 

6. Изберете желаната скорост : Ако натиснете и задържите пулс бутона (7), устройството ще 

работи 

 с пълна скорост, докато пуснете бутона отново. Това е особено препоръчително за смесване 
на слоеве от съставки или за трошене на лед. Бутонът MIN / MAX (9) предлага две скорости. 
Ако натиснете веднъж бутона, уредът работи с ниска скорост. Ако го натиснете отново, 
скоростта се увеличава до максимум. За да спрете уреда, натиснете отново бутона MIN / 
MAX. И двете скорости се движат за максимум 60 секунди, преди уредът да спре 
автоматично. Смесването може да се повтаря, въпреки че първо трябва да позволите 
устройството да се охлади за около минута. 

7. Изключете устройството, като натиснете бутона за включване / изключване. LED пръстенът 
се изключва. 

Забележка: Можете също да спрете процеса по всяко време, като натиснете бутона за 

включване / изключване. 
8. Изключете уреда от електрическата мрежа, преди да извадите контейнера за смесване от 

корпуса с мотора, като завъртите контейнера в посока обратна на часовниковата стрелка. 
9. Завъртете контейнера с главата надолу, така че модулът с ножовете да сочи нагоре. 
10. Завъртете модулът с ножовете в посока обратна на часовниковата стрелка и го извадете. 

Внимание! Никога не поставяйте модула с ножовете с остриетата, насочени надолу. Това 

може да повреди 
ножовете и да издраска повърхностите. 

11. Вече можете да излеете своето смути, сок или шейк. Също така можете да използвате 
контейнера за смесване като бутилка. За това трябва да поставите капачката за пиене 
(10) върху контейнера. 

Използване на контейнера за смесване от 300 ml 

Малкият контейнер за смесване е особено подходящ за сухи съставки, които можете да 
трошите или кълцате с помощта на плоското или кръстосаното острие. Препоръчваме винаги 
да използвате функцията пулс, за да можете да регулирате продължителността и 
интензивността на процеса. Не трябва обаче да се смесвате за повече от 30 секунди 
наведнъж. След това можете да повторите процеса след пауза от около една минута. 
Напълнете и затворете контейнера за смесване, както е описано в главата, озаглавена 
"Използване на контейнерите за смесване (500 ml и 700 ml)". След успешното нарязване 
на съставките, извадете контейнера за смесване от корпуса с мотора и развийте модула с 
ножовете. 
Ако желаете, разполагате с капак (15) за съхраняване на приготвените съставки. 

Използване на смесителната кана (1200 ml) 

1. Свалете капака (2) от смесителната кана и я обърнете наопаки. След това прикрепете 
желания нож на основата на каната, като го завъртите по посока на часовниковата 
стрелка. Препоръчваме използването на кръстосания нож (5). Проверете дали модулът с 
ножовете е здраво закрепен към каната и дали е добре уплътнен. 

2. Завъртете каната обратно и добавете желаните съставки, които преди това сте нарязали 
на малки парченца. Моля, обърнете внимание на маркировката MAX. Винаги добавяйте 
поне 100 ml течност (напр. вода, сок или мляко), за да сте сигурни, че получавате 
хомогенна смес. 
Съвет: Първо напълнете с леките съставки и течността. 

3. Поставете капака върху каната. Уверете се, че капакът е здраво прикрепен и капачката 
за затваряне (1) е поставена правилно. Отворът за пълнене може да се използва за 
добавяне на допълнителни съставки към каната, докато работи. 
Предупреждение: Въртящият се нож може да причини пръски! 

4. Сега следвайте инструкции 3-8 от главата, озаглавена "Използване на контейнерите за 
смесване (500 ml и 700 ml)". 

5. Махнете капака от каната, за да излеете прясно приготвеното смути или шейк. 

Навиване на кабела 

Ако искате да завършите кабела, можете да използвате предоставената велкро лента. 
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  Легенда 

: 
 

 

Почистван

е и 

поддръжка 
Извадете щепсела след употреба. Никога не потапяйте корпуса с мотора във вода, просто го 
избършете с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Внимавайте 
при почистването на ножовете не се нараните с остриетата. 
За по-лесно почистване всички контейнери за смесване и капаци, каната и ножчетата 
могат да се поставят в съдомиялната машина. 
Силиконовите уплътнения на капачките за пиене могат да бъдат отстранени за 

 Какво Препоръчително Препоръчителна 

функция 

Кана 

 

Смесване и 
разбъркване: 
плодове, зеленчуци 
и течности за смути 
и шейкове 

Напълнете с твърди съставки, 
минимум 100 ml течност и, 

ако е необходимо, ледени 

кубчета до маркера за 1000 

ml. 

Скорост 1 или 2 

(MIN / MAX) 

Пюриране: плодове 

и зеленчуци за 

овесена каша, пулп 

и пюрета 

Напълнете с меки 
(сготвени) съставки и 

минимум 100 ml течност до 

маркера за 1000 ml. 

Скорост 1 или 2 

(MIN / MAX) 

Контейнер за 
смесване 700 ml 

 

Смесване и 
разбъркване: 
плодове, зеленчуци 
и течности за смути 
и шейкове 

Напълнете с твърди съставки, 
минимум 100 ml течност и, 
ако е необходимо, ледени 
кубчета до маркера за 600 ml. 

Скорост 1 или 2 

(MIN / MAX) 

Трошене на лед: 

ледени кубчета 

Напълнете най-много до 

маркера 200 мл 

Пулс (няколко къси 

пулса един след 

друг) 

Контейнер за 
смесване 500 ml 

 

Смесване и 
разбъркване: 
плодове, зеленчуци 
и течности за смути 
и шейкове 

Напълнете с твърди съставки, 
минимум 100 ml течност и, 
ако е необходимо, ледени 
кубчета до маркера за 400 ml. 

Скорост 1 или 2 

(MIN / MAX) 

Трошене на лед: 

ледени кубчета 

Напълнете най-много до 

маркера 200 мл 

Пулс (няколко къси 

пулса един след 

друг) 

Контейнер за 
смесване 300 ml 

 

Мелене: например 
кафе, пипер, 
зърнени храни, ориз. 

Напълнете контейнера 
наполовина 

Пулс (за не повече 
от 20 секунди) 

Стриване: например 
сушени зеленчуци / 
подправки, за 
правене на 
подправки на прах 

Напълнете контейнера 
наполовина 

Пулс 

Контейнер за 
смесване 300 ml 

 

Разбиване: сметана Напълнете контейнера 
наполовина Пулс или Скорост 2 

(MIN / MAX) 

Рязане/кълцане: 

билки, ядки, сирене, 

шоколад 

Напълнете контейнера 
наполовина 

Пулс (за не повече 

от 20 секунди) 

1x  
минимална скорост 

2x  
максимална скорост 

3x  
Стоп 

..
 



почистване. Преди да извършите повторно сглобяване, проверете дали уплътнението е 
поставено правилно. В противен случай смесителният съд може да тече. 

Забележка: Ако е необходимо, можете да почистите вътрешността на 
дръжката на каната. За тази цел свалете капачето, като издърпате напред 
(вижте изображението). Подсушете дръжката след почистване и 
притиснете капачето на дръжката обратно, докато чуете щракване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Никога не превишавайте видимите максимални количества за контейнера. 
▪ В случай на авария натиснете бутона за включване / изключване, за да прекъснете незабавно процеса. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Подходящи за 
миялна 

 

 

Изплакване с 
течаща вода 

 

 

Избърсване с 
мека 
кърпа 

Капачка (1) 

 

 
 

 
 

 

Капак (2) 

 

 
 

 
 

 

Смесителна кана - контейнер (3, 
11, 12, 14) 

 

 
 

 
 

 

Защита на дръжката (4) 

 

 
 

 
 

 

Модул с кръстосано острие( 5  
+14) 

 

 
 

 
 

 

Корпус с мотор (6) 
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Капачки за пиене (10) 

 

 
 

 
 

 

Капак за затваряне (15) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 
2009/125/ЕО. 
Съответствието съгласно EN60335, точка 11 бе потвърдено, като се 
използва следната рецепта: 300 грама морков + 400 грама вода 
Действие: 1 секунди включване, 1 минута изключване 

 

В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се 
изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт 
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите 
подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, 
рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към 
опазването на околната среда Моля, обърнете се към общинската 
администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение 
за изхвърляне. 

 

Подлежи на промяна. 
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