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RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
1. Насадки для взбивания яиц и кремов
2. Миксер
3. Кнопка выброса насадок / Переключатель

скоростей
4. Ручка
5. Насадки для замешивания теста

KZ СИПАТТАМА 
1. Жұмыртқалар мен кремдерді көпсітуге

арналған саптамалар 
2. Миксер
3. Саптамаларды шығарып тастайтын ноқат /

Жылдамдықтардың айырып-қосқышы
4. Тұтқа
5. Ауыр қамырды бұлғауға арналған саптамалар

220-240 V ~ 50 Hz 
Класс защиты II 

Nominal Power 120  W 
Номинальная мощность 120 Вт 
Max. Power  300  W 
Макс. Мощность 300 Вт  

0.58 /0.64 kg 

mm 

55 

160 

1185250 
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RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Внимательно прочитайте руководство по

эксплуатации и сохраните его в качестве
справочного материала.

 Перед первоначальным включением
проверьте, соответствуют ли технические
характеристики, указанные на изделии,
параметрам электросети.

 Прибор предназначен для использования
только в бытовых целях согласно данному
Руководству по эксплуатации. Прибор не
предназначен для промышленного и
коммерческого применения, а также для
использования:

 в кухонных зонах для персонала в 
магазинах, офисах и прочих 
производственных помещениях; 

 в фермерских домах; 

 клиентами в гостиницах, мотелях, 
пансионатах и других похожих мест 
проживания. 

 Во время работы не касайтесь руками или
другими предметами вращающихся
насадок!

 Не используйте миксер при работе с
твердыми продуктами, например,
замороженным сливочным маслом. При
работе с вязкими продуктами двигатель
может перегореть.

 Не мойте миксер проточной водой и не
погружайте его и шнур питания в воду или
другие жидкости. Если это произошло,
немедленно отключите миксер от
электросети, полностью высушите его и
проверьте в ближайшем сервисном центре.

 Перед отключением от электросети
убедитесь, что переключатель скоростей
находится в положении “0”. Беритесь рукой
за вилку, а не тяните за шнур питания.

 При повреждении шнура питания его
замену, во избежание опасности, должны
производить изготовитель, сервисная
служба или подобный квалифицированный
персонал.

 Следите, чтобы шнур питания не касался
острых кромок и горячих поверхностей

 Прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, сенсорными
или умственными способностями, или при
отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под
присмотром или не проинструктированы об
использовании прибора лицом,
ответственным за их безопасность.

 Дети должны находиться под присмотром
для недопущения игр с прибором.

 Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать прибор или заменять какие-
либо детали. При обнаружении неполадок
обращайтесь в ближайший Сервисный
центр.

 Если изделие некоторое время находилось
при температуре ниже 0ºC, перед
включением его следует выдержать в
комнатных условиях не менее 2 часов.

 Производитель оставляет за собой право
без дополнительного уведомления вносить
незначительные изменения в конструкцию
изделия, кардинально не влияющие на его
безопасность, работоспособность и
функциональность.

 Дата производства указана на изделии
и/или на упаковке, а также в 
сопроводительной документации, в 
формате XX.XXXX, где первые две цифры
«XX» – это месяц производства, 
следующие четыре цифры «XXXX» – это
год производства.

РАБОТА 
 Прибор предназначен для замешивания

теста, взбивания сливок, приготовления
соусов, пюре, перемешивания различных
ингредиентов.

 Слегка проворачивая, вставьте сменные
насадки в гнёзда до фиксации.

 ВНИМАНИЕ: При установке насадок для
замешивания теста, убедитесь, что насадка
с ограничителем вставлена в правое
гнездо, а насадка без ограничителя – в
левое.    Правое гнездо находится справа
от Вас, если держать миксер крюками к
себе. Это необходимо, чтобы
предотвратить попадание теста в прибор.

 Погрузите насадки в смешиваемые 
продукты.

 Подключите миксер к электросети.
 Выберите необходимую скорость.
 После того, как смесь достигла требуемой

консистенции, переведите переключатель
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скоростей в положение “0”. Дождитесь 
полной остановки насадок. 

 Нажмите кнопку выброса насадок 
(переключатель) и выньте их. 

 Извлекайте насадки только когда 
переключатель скоростей находится в 
положении «0». 

 Отключите прибор от электросети.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ 
СМЕШИВАНИЯ 
 Выбирайте скоростной режим в 

зависимости от продуктов. Всегда 
начинайте работу на низкой скорости,
постепенно переходя к более высокой.
Если в процессе обработки смесь густеет,
увеличьте мощность, переключив миксер
на более высокую скорость.

СКОРОСТЬ ОПЕРАЦИЯ 

1,2 
Смешивание сухих 
ингредиентов. 

3 
Приготовление соусов и 
овощного пюре. 

4 
Замешивание теста для 
бисквитов, выпечки, 
пудингов. 

T 
Режим «Турбо» используется 
для взбивания сливок, белков 
или белков с желтками. 

 Во избежание перегрева двигателя не
работайте непрерывно более 10 минут и
обязательно делайте перерыв не менее 10
минут, чтобы миксер остыл до комнатной
температуры.

ОЧИСТКА И УХОД 
 Перед очисткой всегда отключайте прибор

от электросети.
 Вымойте насадки горячей мыльной водой и

протрите насухо.
 Миксер протирайте влажной тканью и ни в

коем случае не погружайте в воду.
 Не используйте для очистки абразивные

чистящие средства, металлические щётки и
мочалки, а также органические
растворители и агрессивные жидкости.

ХРАНЕНИЕ 
 Перед хранением убедитесь, что прибор

отключен от электросети.
 Выполните требования раздела ОЧИСТКА

И УХОД.
 Храните прибор в сухом чистом месте.

 Данный символ на изделии, упаковке
и/или сопроводительной документации 
означает, что использованные 
электрические и электронные изделия не 
должны выбрасываться вместе с обычными 
бытовыми отходами. Их следует сдавать в 
специализированные пункты приема.  

 Для получения дополнительной 
информации о существующих системах 

сбора отходов обратитесь к местным 
органам власти.  

 Правильная утилизация поможет сберечь
ценные ресурсы и предотвратить
возможное негативное влияние на
здоровье людей и состояние окружающей
среды, которое может возникнуть в
результате неправильного обращения с
отходами.
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KZ   ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 
 Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда

таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін
және біздің компанияға сенім артқаныңыз
үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану
нұсқаулығында суреттелген техникалық
талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT
компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары
сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік
береді.

 SCARLETT сауда таңбасының бұйымын
тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде 
пайдаланған және іске пайдалану 
нұсқаулығында келтірілген пайдалану 
ережелерін ұстанған кезде, бұйымның
қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс
етілген күннен бастап  2 (екі) жылды
құрайды. Аталған шарттар орындалған
жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі
өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай
асуы мүмкін екеніне өндіруші
тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
 Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып 

шығыңыз және оны анықтамалық материал 
ретінде сақтаңыз. 

 Алғашқы қосудың алдында бұйымның
техникалық сипаттамасының 
жапсырмадағы, электр жүйесінде 
көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін 
тексеріңіз.

 Аспап тек тұрмыстық мақсаттарда ғана
пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік
және сауда-саттық мақсатында қолдануға,
сондай-ақ мына жерлерде пайдалануға
арналмаған:

 дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да 
өнеркәсіптік үй-жайлардағы 
қызметкерлерге арналған асүй 
аймақтарында; 

 фермерлердің үйлерінде; 

 қонақүйлерде, мотельдерде, 
пансионаттарда және соларға ұқсас 
тұрғын жайларда клиенттердің 
пайдалануына арналмаған. 

 Жұмыс уақытына қолмен немесе басқа
нәрселермен айнағанл  саптамаларға
тимеңіз!

 Миксерді қатты өнімдерді өңдеуге
қолданбаңыз, мысалы, тоңазытылған сары

майды. Жабысқақ өнімдерді өңдесе 
қозғалтқыш күйіп кетуі мүмкін. 

 Миксерді ағыс сумен жумаңыз және оны
суға немесе басқа сұйықтықтарға
малымаңыз. Егер бұл болса жағдайда,
миксерді дереу электр жүйесінен сөндіріп
тастаңыз, оны толық кептіріңіз және жақын
арадағы сервис орталығында тексертіңіз.

 Электр жүйесінен сөндіру алдында
жылдамдықтардың ауыстырып-қосқышы "0"
күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қосқышыты қолмен алыңыз, қоректену
бауынан тартпаңыз.

 Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден
аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші,
сервистік қызмет немесе соған ұқсас білікті
қызметкерлер іске асыруға тиіс.

 Қоректену бауының өткір жиектер және
ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.

 Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі
бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз
пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі
жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде
балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін
адам қадағаламаса немесе аспапты
пайдалану бойынша нұсқау бермесе,
олардың бұл аспапты қолдануына
болмайды.

 Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды
үнемі қадағалап отыру керек.

 Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса
жақын арадағы сервис орталығына
апарыңыз.

 Егер бұйым біршама уақыт 0ºC-тан төмен
температурада тұрса, іске қосар алдында
оны кем дегенде 2 сағат бөлме 
температурасында ұстау керек.

 Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс
өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне
түбегейлі әсер етпейтін болмашы
өзгерістерді оның құрылмасына қосымша
ескертпестен енгізу құқығын өзінде
қалдырады.

 Жасап шығарылған күні бұйымда және
(немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе
құжаттамада, XX.XXXX пішімінде
көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX»
– жасап шығарылған айы, келесі төрт сан
«XXXX» – жасап шығарылған жылы. 

ЖҰМЫС 
 Құрал қамырды араластыруға, кілегей

шайқауға, тұздықтар, пюре дайындауға, Әр
түрлі Ингредиенттерді араластыруға
арналған.

 Сәл бұрай, ауысымды саптамаларды бекіту
ұясына салыңыз.

 ЕСКЕРТУ: қамырды илеу үшін
қондырмаларды орнату кезінде шектегіші
бар қондырма оң ұяшыққа, ал шектегіші жоқ
қондырма сол ұяшыққа салынғанына көз
жеткізіңіз. Егер сіз миксерді өзіне ілгекпен
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ұстасаңыз, онда оң ұяшық оң жағында 
болады. Бұл қамыр аспапқа түспеуі қажет. 

 Саптамаларды араластырылған өнімдерге
батырыңыз.

 Миксерді электр жүйесіне қосыңыз.
 Қажетті жылдамдықты таңдаңыз.
 Қоспа қажет консистенцияға жеткеннен

кейін жылдамдықтарды айырып-қосқышты
"0" күйіне аударыңыз. Саптамаларды
олардың тек қана толық тоқтап және миксер
электр жүйесінен сөндірілгеннен соң
шығарыңыз.

 Саптамаларды шығарып тастау ноқатын
басыңыз да оларды суырып алыңыз.

 Жылдамдық қосқышы "0"жағдайында 
болғанда ғана саптамаларды алып 
тастаңыз.

 Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
АРАЛАСТЫРУ ҰСЫНЫЛАТЫН ТӘРТІПТЕРІ 
 Жылдамдық тәртібін өнімдерге тиісті 

таңдаңыз. Әрқашан жұмысты төмен 
жылдамдықтан бастап, бірте-бірте 
жоғарысына өтіңіз. Егер өңдеу барысында 
қоспа қоюланса, миксерді жоғарырақ 
жылдамдыққа ауыстырып қуаттылықты 
үлкейтіңіз. 

ЖЫЛДАМДЫҚ ОПЕРАЦИЯ 

1,2 
Құрғақ ингредиенттерді 
араластыру. 

3 
Асқатықтарды, 
тұздықтарды және жеміс 
пюресін даярлау. 

4 
Бисквиттерге, пісіруге, 
пудингілерге арналған 
қамырды илеу. 

T 
Кілегейлерді, ақуыздарды 
не ақуыздармен 
сарыуыздарды көпсіту. 

 Қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін толассыз 10
минуттан көп жұмыс істемеңіз және
миксердің бөлмелік температураға дейін
сууы үшін міндетті түрде 10 минуттан кем
емес үзіліс жасаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 
 Тазалау алдында құралды электр 

жүйесінен әрқашан ажыратып тастаңыз. 
 Саптамаларды ыстық сабын сумен жуыңыз

және құрғатып сүртіңіз.
 Миксердің тұлғасын дымқыл матамен

сүртіңіз және еш жағдайда суға батырмаңыз
не құймаңыз.

 Тазалау үшін қайрақты тазартушы
құралдарды, щёткимен металл щөтке мен
жөкені, сонымен қатар органикалық
еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды
қолданбаңыз.

САҚТАУ 
 Сақтап қояр алдында аспаптың электр

желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі

талаптарды орындаңыз.

 Аспапты құрғақ таза жерде сақтаңыз.

  Өнімдегі, қораптағы және/немесе 
қосымша құжаттағы осындай белгі 
қолданылған электрлік және электрондық 
бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен 
бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. 
Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне 
өткізу қажет. 

 Қалдықтарды жинау жүйелері туралы
қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті
басқару органдарына хабарласыңыз.

 Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы
ресурстарды сақтауға және қалдықтарды
дұрыс шығармау салдарынан адамның
денсаулығына және қоршаған ортаға
келетін теріс әсерлердің алдын алуға
көмектеседі.

http://www.scarlett.ru/



