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Дизайн на пасатора 
1 Регулатор на въртенето (настройка на скоростта) 
2 Бутон за включване 
3 Задвижващ блок 
4 Приставка на пасатора 
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Ръководство за употреба 

 

Важни инструкции за безопасност 

▪ Устройствата могат да се използват от лица с ограничени 

физически, сензорни или умствени възможности и лица, 

които нямат опит и/или достатъчно знания, ако са под 

наблюдение или са получили инструкции относно това как 

да използват уреда безопасно и са разбрали произтичащите 

опасности. 

▪ Този уред не трябва да бъде използван от деца. Уредът и 

неговият захранващ кабел трябва да се пазят от деца. 

▪ Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че 

те не си играят с уреда. 

▪ Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа 

чрез изключване от щепсела: 

· Преди да го сглобите или разглобите 

· След употреба 

· Ако е оставен без наблюдение 

· Ако възникнат неизправности по време на употреба 

· Преди почистване и поддръжка: 

▪ Уредът трябва да бъде изключен и щепселът изваден от 

контакта, преди да сменяте движещите се по време на работа 

аксесоари или части. 

▪ Работете внимателно с уреда. Неправилната употреба може да 

доведе до дефекти на уреда или наранявания. Изчакайте 

уредът да спре напълно, преди да смените приставките. Ножът 

на пасатора е остър.  

▪ След употреба почистете всички повърхности, които са влезли 

в контакт с храна. 

Следвайте бележките в глава „Почистване и поддръжка“. 

▪ Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да 

бъде заменен от централния отдел за обслужване на клиенти 

на производителя или от подобно квалифицирано лице. 

Неправилният ремонт може да представлява сериозна заплаха 

за потребителя. 

▪ Бъдете внимателни при работата с горещи течности, които се 

зареждат в кухненския робот или блендера, тъй като могат да 

бъдат изхвърлени от уреда под формата на внезапна струя 

пара. /Това изречение е останало от някое друго 

ръководство - няма такъв текст в немския – б.пр./ 
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▪ Трябва да се внимава при работа с острите режещи остриета, 
когато изпразвате купата и по време на почистване. 

▪ Този уред е предназначен само за домашна употреба и на 
закрито. 

Преди употреба 
Внимателно прочетете ръководството за употреба. То съдържа важна 
информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда. То 
трябва да се съхранява на сигурно място и да се предаде на бъдещите 
потребители, ако е необходимо. Уредът трябва да се използва само по 
предназначение и в съответствие с това ръководство за потребителя. 
Спазвайте тези инструкции за безопасност, когато използвате уреда. 
Технически данни 
Номинално напрежение: 220-240 V~  50-60 Hz 
Консумирана мощност: 600 W 
Клас на защита: II 
Инструкции за безопасност 
▪ Уредът е проектиран за кратка работа. 
▪ Свързвайте уреда само към източник на променлив ток с напрежение, 

отговарящо на това, показано на етикета на уреда. Кабелът и 
щепселът трябва да са сухи. 

▪ Никога не изключвайте щепсела от контакта чрез издърпване на 
кабела или ако ръцете Ви са мокри. 

▪ Уредът и свързващият кабел трябва да бъдат защитени от 
въздействието на топлина. 

▪ Включвайте пасатора само след като е бил поставен в храната, която 
ще се смесва. Изваждайте го от храната само след като уредът е 
напълно спрял. 

▪ Ако уредът блокира по време на употреба, незабавно го изключете и 
отстранете заседналата храна, например парче плод или зеленчук, 
което е останало. 

▪ Оставете горещите течности да се охладят до 80° C преди обработка. 
Внимание! При работа с горещи течности съществува опасност от 
попарване. 

▪ Спрете да използвате уреда и  незабавно го изключете от щепсела, 
ако: 
· уредът или захранващият кабел са повредени; 
· има съмнение за неизправност след изпускане на уреда или 

подобен инцидент.  
В такива случаи изпратете уреда за ремонт. 

▪ Не потапяйте задвижващия блок във вода/храна. 
▪ Не използвайте уреда на открито. 
▪ Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, 

неправилна експлоатация, неправилен ремонт или използване на 
аксесоари, които не са предназначени за този уред. Гаранционното 
обслужване също е изключено в такива случаи. 

▪ Уредът не е предназначен за търговска употреба. 
 
 
 
 
 
 

Б
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Употреба 
Приставката на пасатора (4) може да се използва за изцеждане на меки 
плодове и варени зеленчуци и за приготвяне на бебешка храна или пюре.  
Нарежете предварително по-големите парчета. 
Моля, почистете всички части, описани в раздела „Почистване и 
поддръжка“, преди да влязат в контакт с храната. 

 
Подгответе желаната храна и я сложете в достатъчно висок и стабилен 
съд. 
Уверете се, че уредът е изключен от захранването. 
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Поставете приставката на пасатора (4) в куплунга в долната част на 
задвижващия блок (3). Завъртете леко, докато приставката на пасатора (4) 
се захване с отчетлив звук. Приставката  на пасатора (4) трябва да бъде 
закрепена здраво към уреда и не трябва да е разхлабена или да пада.  
Използвайте Регулатор на въртенето (1) в горната част на уреда, за да 
изберете желаната скорост. 
Можете също да промените това по време на работа. Задръжте 
приставката на пасатора (4) в храната. 

Внимание: По време на работа може да има леко 
разпръскване на храната. За да се избегне пръскане, долният 
край на приставката на пасатора (4) с ножовете трябва 
винаги да е напълно покрит. Дръжте уреда леко под ъгъл, 
когато приготвяте течни храни, за да може съдържанието да 
се смеси по-добре. Ако приготвяте топла храна, уверете се, 
че не държите уреда в парата, за да избегнете кондензация в 
задвижващия блок (3). Можете да използвате малка чиста 
кърпа, за да защитите задвижващия блок (3) и ръцете си от 
горещата пара. Незабавно избърсвайте конденза, който се 
образува върху корпуса. Сега можете да поставите щепсела 
в контакта. 

Дръжте съда с една ръка и натиснете бутона за стартиране (2). Моторът се 
стартира. Веднага след като храната достигне желаната консистенция, 
отпуснете бутона за стартиране (2). Уредът е проектиран да се използва за 
кратки периоди от време. След като работите 90 секунди, направете 
почивка, за да позволите уреда да се охлади до стайна температура. 
Изчакайте моторът и приставката на пасатора (4) да спрат и след това 
извадете приставката от смесителния съд. Винаги изваждайте щепсела от 
контакта, преди да почиствате уреда. 

 

Почистване и поддръжка 
Изключете захранващия кабел веднага след употреба.  
Почиствайте приставката на пасатора (4) веднага след всяка употреба. За 
предварително почистване просто го поставете и включете за кратко 
приставката на пасатора (4) в съд с гореща вода. След това за по-
нататъшно почистване е най-добре да извадите приставката на пасатора 
(4) от задвижващия блок (3).  
Задвижващият блок (3) не трябва да се почиства в съдомиялна машина. 
Задвижващият блок (3) никога не трябва да се поставя във вода, а само да 
се избърсва отвън с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи 
препарати. 

Само за употреба в Обединеното кралство 

▪ Този продукт се доставя с монтиран към захранващия кабел щепсел 
13 A, който е в съответствие с BS 1363. Ако щепселът е неподходящ 
за Вашите контакти или трябва да бъде сменен, обърнете внимание 
на следното: Ако щепселът е от тип, който не включва възможност 
за присъединяване към проводници (non-rewireable), изрежете го от 
захранващия кабел и незабавно го отстранете от употреба. Никога не 
го поставяйте в контакта, тъй като има много голям риск от токов 
удар. 

▪ Смяната на щепсела на захранващия кабел трябва да се извърши 
съгласно следните инструкции: 
Важно: Проводниците в този захранващ кабел са оцветени в 
съответствие със следния код: 
  Синьо  Нула 
  Кафяво  Фаза 
Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този 
уред може да не съответстват на цветните маркировки, 
обозначаващи клемите във Вашия щепсел, следвайте следните 
инструкции: 
· проводникът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде 

свързан към клемата, обозначена с буквата N или оцветена в 
черно, 

· проводникът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде 
свързан към клемата, обозначена с буквата L или оцветен в 
черно, 

Не свързвайте който и да е проводник към клема, която е  
маркирана с буквата Е или със символа за заземяване   , или е 
оцветен в зелено или зелено и жълто. 

▪ Ако се използва щепсел 13 A (BS 1363), той трябва да бъде 
снабден с 3 A предпазител, отговарящ на BS 1362 и да бъде 
одобрен от ASTA. Ако се използва друг тип щепсел, уредът 
трябва да бъде защитен с предпазител 5 A или в щепсела или 
адаптера, или в разпределителната платка. 
Ако имате съмнения - консултирайте се с квалифициран 
електротехник. 

▪ Никога не използвайте щепсела, без да затворите капака на 
предпазителя. 

 
 
 

Уредът отговаря на европейските директиви 2014/35/ЕО, 
2014/30/ЕО и 2009/125/ЕО. 

Съответствието съгласно EN60335, клауза 11 е 
потвърдено, като е използвана следната рецепта: 150 g 
моркови + 300 g вода 
Действие: 15 s; Скорост: максимална 
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В края на експлоатационния си живот този продукт не 

трябва да се изхвърля с обичайните битови отпадъци, а 

вместо това трябва да бъде доставен в пункт за събиране 

за рециклиране на електрически и електронни уреди. 

Материалите могат да се рециклират в съответствие с 

тяхното етикетиране. Повторната употреба, 

рециклирането и/или други начини за повторно 

използване на стари уреди имат важен принос за 

опазването на околната среда. 

Обърнете се към местните власти за информация 

относно подходящия пункт за отстраняване от 

употреба.  

 

Подлежи на технически промени. 
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