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ОПИСАНИЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

A Блок двигателя
B Кнопка «Смузи»
C Кнопка «Измельчение льда»
D Кнопка «Автоматическая 

очистка»
E Ручка регулировки
F Блок кувшина блендера

F1 Блок лезвий
F2 Стопорное кольцо
F3 Уплотнитель
F4 Кувшин блендера с мерной 

шкалой
F5 Крышка
F6 Колпачок крышки

G Минимальная скорость
H Максимальная скорость
I Кнопка «Пульсация»

J Лопатка* (наличие зависит от 
модели)

K Измельчитель зелени* 
(наличие зависит от модели)
K1 Уплотнитель
K2 Блок лезвий измельчителя 

зелени
L Измельчитель пряностей* 

(наличие зависит от модели)
L1 Уплотнитель
L2 Блок лезвий измельчителя 

пряностей
M Чаша измельчителя зелени 

и измельчителя пряностей* 
(наличие зависит от модели)

N Мини-измельчитель* 
(наличие зависит от модели)

ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил техники 
безопасности является обязательным при 
использовании устройства. Внимательно 
ознакомьтесь с ними перед первым 
использованием нового устройства. Храните 
их в доступном месте для дальнейшего 
использования.

• Вымойте все части (F, J, K, L, M) теплой водой с моющим средством, 
за исключением блока двигателя (A), который ни в коем случае 
нельзя погружать в воду или помещать под проточную воду (см. 
раздел «Очистка»). 
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СБОРКА И УСТАНОВКА КУВШИНА

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Смочите уплотнитель (F3) (вставленный в блок лезвий (F1)).
• Убедитесь, что уплотнитель правильно расположен в блоке лезвий.
• Установите блок лезвий на основание кувшина (Рис. 1).
• Установите стопорное кольцо и зафиксируйте его, повернув на 

четверть оборота по часовой стрелке (Рис. 3).
• Убедитесь, что стопорное кольцо зафиксировано правильно: две 

стрелки должны совпадать (Рис. 3).
• Поместите ингредиенты внутрь собранного кувшина, не превышая 

указанный максимальный уровень:
* 1,5 л для густых смесей
* 1,25 л для жидких смесей
Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость  
(с температурой выше 80 °C).
• Закройте кувшин крышкой (F5). Во избежание появления брызг 

во время приготовления убедитесь, что ушки крышки выровнены 
с носиком и ручкой (Рис.  9). Поместите мерный колпачок (F6) в 
предназначенное для него углубление в крышке (Рис. 8).

• После того как кувшин блендера будет правильно зафиксирован на 
блоке двигателя, подключите устройство к электросети. Индикатор 
два раза мигнет и будет слышен звуковой сигнал. Включите 
устройство, выбрав нужную функцию.

• Выбор скорости. Поверните ручку регулировки (E), чтобы выбрать 
желаемую скорость работы. Скорость увеличивается постепенно 
от min (минимум) до max (максимум). Чем выше скорость, тем ярче 

ВНИМАНИЕ! Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с 
осторожностью во время использования или очистки устройства. 
• Перед использованием устройства убедитесь, что все упаковочные 

материалы удалены.
• Важное примечание. Поверните ручку регулировки (E) в 

положение , прежде чем поместить кувшин блендера (F) на блок 
двигателя (A).

• Устройство включится только в том случае, если кувшин правильно 
установлен на блок двигателя.

• Не используйте устройство, если крышка не установлена на 
место.
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светится индикатор. При необходимости скорость можно изменять 
в процессе приготовления.

• Функция пульсации. Поверните ручку регулировки (E) в положение 
Пульсация. Использование последовательности импульсов 
позволяет более точно контролировать процесс приготовления. В 
этом режиме устройство сразу начинает работать с максимальной 
скоростью. Устройство останавливается сразу после отпускания 
ручки. Предусмотрена световая индикация функции пульсации.

• Функция смузи .
Эта функция используется для приготовления молочных смесей и 
фруктовых коктейлей. В этом режиме скорость работы устройства 
запрограммирована заранее для получения оптимальных 
результатов. Для включения этой функции нажмите кнопку Смузи 
(B). Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после 
завершения. После завершения работы программы устройство 
автоматически остановится и прозвучит 4 звуковых сигнала. Чтобы 
остановить выполнение программы до ее завершения, еще раз 
нажмите кнопку Смузи (B).

• Функция измельчения льда .
Эту функцию можно использовать для тонкого измельчения льда 
с запрограммированными рабочими циклами и скоростью. Для 
включения этой функции нажмите кнопку Измельчение льда (C). 
Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после 
завершения. Прозвучит 4  звуковых сигнала. Чтобы остановить 
выполнение программы до ее завершения, еще раз нажмите кнопку 
Измельчение льда (C).

• Функция автоматической очистки.
Эта функция используется для автоматической очистки устройства. 
Нажмите кнопку Автоматическая очистка (D). Количество 
горячей воды не должно превышать 1 л, а ее температура — 80 °C. 
После завершения работы программы устройство автоматически 
остановится и прозвучит 4 звуковых сигнала.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если нагрузка становится слишком 
высокой, устройство автоматически отключается из 
соображений безопасности (если двигатель работает более 
3  минут или используется слишком много ингредиентов). Для 
перезапуска устройства поверните ручку регулировки в положение 

. Время охлаждения устройства может составлять до 30  минут. 
Прежде чем перезапустить устройство, отрегулируйте количество 
ингредиентов и время смешивания, чтобы не допустить перегрузки. 
Затем можно выбрать желаемую скорость работы или функцию, 
чтобы завершить приготовление.
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• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте функции смузи, 
измельчения льда и автоматической очистки с какими-либо 
дополнительными принадлежностями.

• Для выполнения этих программ можно использовать только 
стеклянный кувшин. Не измельчайте лед с использованием каких-
либо дополнительных принадлежностей.

• Использование измельчителя зелени (K) и измельчителя 
пряностей (L) (в зависимости от модели)

 – Измельчитель зелени (K) позволяет за несколько секунд 
мелко нарезать такие ингредиенты, как лук, чеснок или мясо 
(предварительно нарезанное небольшими кусочками). Не 
используйте измельчитель зелени для жидкостей (фруктовых 
соков и т. п.). 
 – Измельчитель специй (L) позволяет за несколько секунд 
перемолоть такие специи, как семена кориандра, перец и т. п.
 – Эти принадлежности оборудованы чашей (M), которая 
предотвращает доступ к лезвиям во время работы устройства.
1. Переверните чашу (M) вверх дном и добавьте ингредиенты. 
2. Установите уплотнитель (K1 или L1) в углубление на блоке 

лезвий (K2 или L2) (Рис.  5). Поместите блок лезвий на чашу. 
Вращайте блок лезвий, пока он надежно не зафиксируется 
на месте (Рис.  6). Внимание! При неправильной фиксации 
возможны протечки. 

3. Поместите собранный узел (K или L) на блок двигателя.
4. Затем поверните собранный узел (K или L) на четверть оборота 

по часовой стрелке (Рис. 7).
5. Подключите устройство к электросети и поверните ручку 

регулировки (E) в нужное положение либо несколько раз 
используйте пульсацию. Чтобы остановить устройство, 
поверните ручку регулировки (E) в нулевое положение.

6. Разблокируйте узел, повернув его на четверть оборота против 
часовой стрелки. Снимите собранный узел (K+M или L+M) с 
блока двигателя. Прежде чем открыть узел, переверните его, 
чтобы избежать вытекания готового продукта. После этого 
можно разблокировать блок лезвий (K1 или L1). Лезвия 
очень острые, во избежание травм обращайтесь с ними 
осторожно. Теперь можно извлечь из чаши приготовленный 
продукт.

Предупреждение. Допускается использовать только твердые 
ингредиенты. Жидкие ингредиенты можно наливать только в 
стеклянный кувшин.
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ОЧИСТКА

Не погружайте устройство в воду. Никогда не погружайте блок 
двигателя (A) под проточную воду.
• Вымойте кувшин сразу после использования.

РЕЦЕПТЫ

Холодный морковный суп
600 г моркови, 900 мл воды. Положите нарезанную кубиками морковь 
в стеклянный кувшин и добавьте воды. Смешивайте на максимальной 
скорости в течение 3 минут.

Смешанный инжир (с использованием мини-измельчителя, 
наличие зависит от модели)
70 г инжира: перед помещением в мини-измельчитель (N) инжир следует 
порезать. Смешивайте на максимальной скорости в течение 3 секунд.

СОВЕТЫ

• В зависимости от состава ингредиентов можно использовать 
кувшин блендера для приготовления:

* до 1,5 л густых смесей;
*  до 1,25 л жидких смесей.
Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость (с 
температурой выше 80 °C).
• Можно готовить мелко смешанные супы, супы-пюре, компоты, 

легкое тесто (для блинов, оладьев, йоркширского пудинга и т.  п.), 
молочные смеси, смузи, коктейли и т. д.

• Если при смешивании ингредиенты прилипают к стенкам кувшина, 
остановите устройство. Снимите кувшин блендера с блока двигателя 
и счистите ингредиенты с лезвий лопаткой, затем поместите кувшин 
на место и продолжите смешивание.

• Всегда сначала наливайте в кувшин блендера жидкие ингредиенты, 
а затем добавляйте твердые, не превышая максимального уровня.

• Чтобы добавить ингредиенты в процессе смешивания, снимите 
колпачок (F6) с  крышки (F5) и  добавьте ингредиенты через 
загрузочное отверстие.

• Для тонкого измельчения льда используйте не более 6 небольших 
кубиков и включите функцию Измельчение льда. Добавлять воду 
не требуется.
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• Налейте в кувшин 1 литр горячей воды и добавьте 2–3 капли 
жидкости для мытья посуды. Используйте только рекомендованное 
количество воды и жидкости для мытья посуды. Избыточное 
количество жидкости для мытья посуды создает много пены и 
может привести к переполнению.

• Для предварительной промывки чаши используйте программу 
автоматической очистки.

• После завершения работы программы отсоедините устройство от 
электросети.

• Снимите кувшин блендера (F4).
• Поставьте кувшин на ровную поверхность.
• Разблокируйте крышку и аккуратно снимите ее.
• Извлеките блок лезвий (F1+F3) и промойте под проточной водой 

(Рис. 10).

• После этого не забудьте правильно установить уплотнитель (F3) на 
блок лезвий (F1) (Рис. 11). Во избежание повреждения уплотнителя 
следите за тем, чтобы он не касался лезвий. 

• Кувшин (F4), блок лезвий (F1) и стопорное кольцо (F2) можно 
мыть в посудомоечной машине на верхней полке — используйте 
программу «ЭКО» или «НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ».

• Внимание! Указанные детали должны размещаться в 
посудомоечной машине по отдельности (не в собранном виде). 
Не помещайте в посудомоечную машину уплотнитель (F3).

• Завершите очистку кувшина с помощью губки.
• Промойте кувшин и крышку под проточной водой.
• Лезвия очень острые, поэтому будьте осторожны при их очистке в 

кувшине блендера и при опустошении чаши.
• Для очистки блока двигателя (A) используйте влажную ткань. Затем 

аккуратно вытрите его насухо.
• Съемные части (крышку, блок лезвий, стопорное кольцо) можно 

очищать с помощью губки и горячей мыльной воды.

1110
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УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в 
сервисной книжке).

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Устройство не работает.

Устройство не подключено 
к электросети.

Подключите устройство 
к розетке электросети, 
напряжение которой 

соответствует указанному 
на паспортной табличке 

устройства.

Кувшин блендера 
неправильно установлен на 

блоке двигателя. 

Убедитесь, что кувшин 
блендера правильно 
установлен на блоке 

двигателя, 
как указано в буклете.

Устройство остановилось 
во время использования. Перегрузка.

См. инструкции в разделе 
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УСТРОЙСТВА.
Время охлаждения 
устройства может 

составлять до 30 минут.

Чрезмерная вибрация.

Устройство установлено на 
неровной поверхности.

Установите устройство на 
ровную поверхность.

Слишком большой объем 
ингредиентов.

Уменьшите количество 
ингредиентов.

Крышка протекает.

Слишком большой объем 
ингредиентов.

Уменьшите количество 
ингредиентов.

Крышка неправильно 
установлена на устройство.

Установите крышку 
на кувшине блендера 

надлежащим образом.

Основание кувшина 
протекает.

Уплотнитель кувшина (e2) 
установлен неправильно 

или отсутствует.

Установите уплотнитель и 
зафиксируйте держатель 

лезвия надлежащим 
образом (Рис. 5).

Лезвия вращаются с 
трудом.

Слишком большие или 
твердые куски пищи.

При смешивании была 
использована слишком 
горячая жидкость, что 

привело к деформации 
уплотнителя.

Замените уплотнитель на 
новый.

Уменьшите размеры или 
количество 

обрабатываемых 
ингредиентов.

Добавьте жидкость.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ
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СИПАТТАМА

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

A Мотор блогы
B «Смузи» түймесі
C «Мұз жару» түймесі
D «Авто тазалау» түймесі
E Басқару тетігі
F Блендер құмырасы жинағы

F1 Жүздер блогы
F2 Құлыптау сақинасы
F3 Тығыздағыш
F4  Шкалалы блендер 

құмырасы
F5 Қақпақ
F6 Қақпақтың жапқышы

G Ең аз жылдамдық
H Ең көп жылдамдық
I Импульс түймесі
J Қалақ*(үлгіге байланысты 

болатын қосалқы құрал)

K Шөп турағыш* (үлгіге 
байланысты болатын 
қосалқы құрал)
K1 Тығыздағыш
K2  Шөп турағыштың жүздер 

блогы
L Дәмдеуіштер үккіші* (үлгіге 

байланысты болатын 
қосалқы құрал)
L1 Тығыздағыш
L2  Дәмдеуіштер үккішінің 

жүздер блогы
M Шөп турағыштың және 

дәмдеуіштер үккішінің 
табағы*(үлгіге байланысты 
болатын қосалқы құрал)

N Шағын турағыш* (үлгіге 
байланысты болатын 
қосалқы құрал)

АБАЙЛАҢЫЗ: қауіпсіздік шаралары құрылғының бір бөлігі болып 
табылады. Жаңа құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында 
оларды мұқият оқып шығыңыз. Оларды кейінірек табуға және 
анықтама алуға болатын жерде сақтаңыз.

• Барлық бөліктерді (F, J, K, L, M) жылы сумен және жуу 
сұйықтығын тазалаңыз. Бұларға ешқашан суға салмау немесе 
ағып жатқан су астына қоймау керек мотор блогы (A) кірмейді (§ 
«Тазалау» бөлімін қараңыз). 

АБАЙЛАҢЫЗ: Жүздер өте өткір; құрылғыны пайдалану 
немесе тазалау кезінде оларды абайлап ұстаңыз. 
• Құрылғыны пайдалану алдында бүкіл орауышты алып тастаңыз.
• Маңызды ескертпе: Блендер құмырасын (F) мотор блогына 



86

ҚҰМЫРАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

Тығыздағышты (F3) суландырыңыз (жүздер блогына (F1) 
кіргізілген күйде).
• Тығыздағыш жүздер блогында өз орнында екенін тексеріңіз.
• Жүздер блогын құмыраның түбіне қойыңыз (1-сур.).
• Құлыптау сақинасын қойып, сағат тілі бағытында төрттен бір 

айналымға дейін айналдыру арқылы құлыптаңыз (3-сур.).
• Құлыптау сақинасы дұрыс құлыпталғанын тексеріңіз: екі көрсеткі 

туралануы керек (3-сур.).
• Көрсетілген ең жоғары деңгейден асырмастан құрастырылған 

құмыраға ингредиенттер қосыңыз:
* қою консистенция үшін 1,5 л
* сұйық консистенция үшін 1,25 л
Ескерту: Құмыраға қайнап тұрған сұйықтықты (80°C/176°F 
мәнінен асатын) құюға болмайды.
• Құмырада қақпақты (F5) тартып кіргізіңіз. Әзірлеу кезінде 

кез келген шашырауды болдырмау үшін қақпақ құлақтары 
шүмекпен және тұтқамен тураланғанын тексеріңіз (9-сур.). 
Өлшеу саптыаяғын (F6) қақпақтағы ойығына қойыңыз (8-сур.).

• Блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлыпталғаннан 
кейін құрылғыны розеткаға қосыңыз. Құрылғы шамы 2 екі рет 
жанып-өшеді және дыбыстық сигналды естисіз. Оны қалаған 
функцияны орнатып қосыңыз.

• Жылдамдықты таңдау: Басқару тетігін (E) бұрып қалаған 
жылдамдықты таңдаңыз; жылдамдық ең аз және ең көп 
арасында біртіндеп артады. Жарық қарқындылығы жылдамдық 
артқан сайын артады. Әзірлеу кезінде бұл жылдамдықты 
қажетінше өзгерте аласыз.

• «Импульс» функциясы: Басқару тетігін (E) «Импульс» күйіне 

(A) қою алдында басқару тетігін (E)  күйіне бұрыңыз.
• Құрылғы блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлыпталған 

болса ғана іске қосылады.
• Қақпақ жабылмаған болса, құрылғыны іске қоспаңыз.
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бұрыңыз. Импульстер қатарын пайдалану дәл әзірлеу үшін 
дәлірек басқаруға мүмкіндік береді. Бұл күйде құрылғы бірден 
ең көп жылдамдықпен іске қосылады. Ол сіз тетікті жібергенде 
тоқтайды. Импульс функциясы пайдаланылып жатқанда 
жарықтық индикатор жанады.

• « Смузи» функциясы
Бұл функция смузи сүт коктейльдерін және жеміс коктейльдерін 
әзірлеу үшін пайдаланылады. Ең жақсы нәтижелер алу үшін 
жылдамдық алдын-ала бағдарламаланған. Бұл функцияны 
пайдалану үшін «Смузи» түймесін (B) басыңыз. Бұл бағдарлама 
кезінде бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан 
кейін өшеді. Бағдарлама автоматты түрде тоқтайды және 4 рет 
дыбыстық сигнал шығарады. «Смузи» түймесін (B) қайтадан 
басу арқылы оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

• « Мұз жару» функциясы
Бұл функцияны алдын-ала бағдарламаланған жұмыс 
бағдарламалары және жылдамдық арқылы мұзды майдалап 
жару үшін пайдалануға болады. Бұл функцияны пайдалану үшін 
«Мұзды жару» түймесін (С) басыңыз. Бұл бағдарлама кезінде 
бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан кейін 
өшеді. 4 рет дыбыстық сигнал естисіз. Бағдарлама автоматты 
түрде тоқтайды, бірақ «Мұзды жару» түймесін (C) қайтадан 
басу арқылы оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

• «Авто тазалау» функциясы:
Бұл функция құрылғыны автоматты түрде тазалау үшін 
пайдаланылады. «Авто тазалау» түймесін (D) басыңыз. 1 
литр көрсеткішінен және 80°C / 176°F) ең жоғары ыстық су 
температурасынан асырмау керек. Бағдарламаның соңында 
құрылғы автоматты түрде тоқтап, 4 рет дыбыстық сигнал естисіз.

• ЕСКЕРТУ: Жүктеме тым жоғары болып кетсе, құрылғы 
қауіпсіздік себептерімен автоматты түрде тоқтайды  
(мотор 3 минуттан көбірек жұмыс істесе немесе тым 
көп ингредиенттер салсаңыз). Құрылғыны қайта іске қосу 
үшін басқару тетігін  күйіне бұрыңыз. Жалпы суу уақыты 
өзгеріп отыруы мүмкін және 30 минутқа дейін болуы мүмкін. 
Құрылғыны қайта іске қосу алдында артық жүктеме болмауы 
үшін ингредиенттердің мөлшерін немесе араластыру уақытын 
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өзгертіңіз. Содан кейін әзірлеуді орындау үшін қалаған 
жылдамдықты немесе функцияны таңдауға болады.

• ЕСКЕРТУ: Смузи, мұзды жару және авто тазалау 
функцияларын қосалқы құралдармен бірге пайдалануға 
болмайды.

• Бұл бағдарламаларды тек шыны құмыраны орнатып 
пайдалануға болады. Қосалқы құралдармен бірге мұзды 
жаруды орындауға болмайды.

• Шөп турағышты (K) және дәмдеуіштер үккішін (L) пайдалану 
(үлгіге байланысты)
 – Шөп турағыш (K) арқылы пияздар, сарымсақ немесе ет (алдын-
ала шағын бөліктерге кесілген) сияқты ингредиенттерді 
бірнеше секундта кесуге болады. Шөп турағышты сұйық 
әзірлеулер (жеміс шырындары, т.б.) үшін пайдалануға 
болмайды. 
 – Дәмдеуіштер үккіші (L) арқылы дәмдеуіштерді бірнеше 
секундта үгуге болады: кориандр тұқымдары, бұрыш, т.б.
 – Бұл қосалқы құралдар пайдалану кезінде жүздерге қатынасуды 
болдырмайтын табақпен (M) жабдықталған.
1. Табақты (M) аударып, ингредиенттер қосыңыз. 
2. Тығыздағышты (K1 немесе L1) жүздер блогындағы ойығына 

(K2 немесе L2) қойыңыз (5-сур.). Жүздер блогын табаққа 
қойыңыз. Жүздер блогын толығымен құрастырылғанша 
айналдыру арқылы қосалқы құралды құлыптаңыз (6-сур.). 
Абайлаңыз: қосалқы құрал дұрыс құлыпталмаса, 
сұйықтық ағуы мүмкін. 

3. Құрастырылған қосалқы құралды (K немесе L) мотор 
блогына қойып, айналдырыңыз.

4. Құрастырылған қосалқы құралды (K немесе L) сағат тілімен 
төрттен бір айналымға айналдырыңыз (7-сур.)

5. Құрылғыны розеткаға қосып, басқару тұтқасын (E) қалаған 
күйге бұрыңыз немесе бірнеше импульсты қолданыңыз. 
Құрылғыны тоқтату үшін басқару тетігін (E) нөл күйіне 
бұрыңыз.

6. Сағат тіліне қарсы төрттен бір айналымға айналдыру 
арқылы қосалқы құралдың құлпын ашыңыз. Құрастырылған 
қосалқы құралды (K+M немесе L+M) мотор блогына 
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РЕЦЕПТ
Салқын сәбіз сорпасы:
600 г сәбіз + 900 г су: Сәбіз бөліктерін шыны құмыраға 

КЕҢЕС
• Ингредиенттердің сипатына байланысты мыналарды әзірлеу 

үшін блендер құмырасын пайдалануға болады:
* 1,5 л қою қоспалар.
*  1,25 л сұйық әзірлеу.
Ескерту: Құмыраға қайнап тұрған сұйықтықты (80°C/176°F 
мәнінен асатын) құюға болмайды.
• Қатты араластырылған сорпаларды, езбе сорпаларды, 

компотты, азғантай қамырды (жұқа құймақтарды, йоркширлік 
пудингті, т.б.), сүт коктейльдерін, смузилерді, коктейльдерді, т.б. 
әзірлеуге болады.

• Араластыру кезінде ингредиенттер құмыра қабырғаларына 
жабысса, құрылғыны тоқтатыңыз. Блендер құмырасын мотор 
блогынан алыңыз, қалақты пайдаланып тамақтарды жүздерге 
қарай төменге итеріңіз және әзірлеуді жалғастыру үшін блендер 
құмырасын қайта қойыңыз.

• Қатты ингредиенттерді қосу алдында алдымен әрқашан 
блендер құмырасына сұйық ингредиенттерді ең жоғары 
деңгейден асырмай құйыңыз.

• Араластыру кезінде ингредиенттер қосу үшін жапқышты (F6) 
қақпақтан (F5) алып, беру тесігі арқылы ингредиенттер қосыңыз.

• Майда жарылған мұз керек болса, «Мұзды жару» 
функциясында ең көбі 6 шағын мұз текшесін пайдаланыңыз. 
Су қосу керек емес.

алыңыз. Әзірлеген нәрсеңіз төгілмеуі үшін ашу алдында оны 
аударыңыз. Содан кейін жүздер блогының (K1 немесе L1) 
құлпын ашуға болады. Жүздер өте өткір: жарақат алмау 
үшін оларды абайлап ұстаңыз. Содан кейін табақтағы 
әзірленген нәрсені алуға болады.

Ескерту: қосалқы құралдарды тек қатты ингредиенттер үшін 
пайдалануға болады. Сұйық ингредиенттерді тек шыны 
құмыраға құюға болады.
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Құрылғыны суға батырмаңыз. Мотор блогын (A) ағып жатқан 
судың астына ешқашан қоймаңыз.
• Құмыраны пайдаланудан кейін бірден тазалаңыз.
• Құмыраны 1 литр ыстқы сумен толтырып, жуу сұйықтығының 

2-3 тамшысын қосыңыз. Тек ұсынылатын су мен жуу сұйықтығы 
мөлшерін пайдаланыңыз. Артық жуу сұйықтығы көбірек көбік 
тудырады және нәтижесінде толып кетеді.

• Табақты алдын-ала жуу үшін автоматты түрде тазалау 
бағдарламасын пайдаланыңыз.

• Бағдарлама тоқтағаннан кейін құрылғыны розеткадан 
суырыңыз.

• Блендер құмырасын алыңыз (F4)
• Құмыраны тегіс бетке қойыңыз.
• Қақпақ құлпын ашып, қақпақты ақырын алыңыз.
• Жүздер блогын (F1+F3) шығарып, ағынды судың астында 

тазалаңыз (10-сур.).

• Тазалаудан кейін тығыздағышты (F3) жүздер блогына 
(F1) қайтадан дұрыстап орнатуды ұмытпаңыз (11-сур.). 
Тығыздағыштың жүздерге тиіп зақымдалуын болдырмаңыз. 

1110

ТАЗАЛАУ

салып, су қосыңыз. 3 минут бойы ең жоғары жылдамдықпен 
араластырыңыз.

Араластырылған інжірлер (шағын турағыш қосалқы 
құралымен, үлгіге байланысты)
70 г інжір: шағын турағышқа (N) салу алдында інжірді кесіңіз. 3 
секунд бойы ең жоғары жылдамдықпен араластырыңыз.
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МӘСЕЛЕЛЕР СЕБЕПТЕР ШЕШІМДЕР

Құрылғы жұмыс 
істемейді

Аша қосылмаған

Құрылғыны кернеуі 
құрылғының зауыттық 

тақтайшасында 
көрсетілгенмен бірдей 

розеткаға қосыңыз.

Блендер құмырасы 
мотор блогында дұрыс 
орналастырылмаған 

Блендер құмырасы 
парақшада 

түсіндірілгендей мотор 
блогында дұрыс 

орналастырылғанын 
тексеріңіз.

Құрылғы пайдалану 
кезінде тоқтап қалды Артық жүктеме

§ ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ 
РЕТ ПАЙДАЛАНУ 

бөліміндегі нұсқауларды 
орындаңыз.
Салқындату 

температурасы өзгеріп 
отырады және 30 минутқа 

дейін алуы мүмкін

ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ЖАТСА НЕ ІСТЕУ КЕРЕК

• Құмыраны (F4), жүздер блогын (F1), құлыптау сақинасын (F2) 
ыдыс жуу машинасының жоғарғы сөресінде тазалауға боалды - 
«ECO» (ҮНЕМДІ) немесе «LOW SALT» (АЗ ТҰЗ) бағдарламасын 
пайдаланыңыз.

• Абайлаңыз: Оны ыдыс жуу машинасына бөлек (құрастырылмаған 
күйде) салу керек Тығыздағышты (F3) ыдыс жуу машинасына 
салмаңыз.

• Құмыраны тазалауды губка көмегімен аяқтаңыз.
• Құмыраның ішін және қақпақты ағынды сумен шайыңыз.
• Блендер құмырасындағы қалақтарды тазалау кезінде және 

табақты босату кезінде абайлаңыз, өйткені олар өткір.
• Мотор блогын (A) тазалау үшін дымқыл шүберекті 

пайдаланыңыз. Оны дұрыстап кептіріңіз.
• Ажыратылатын бөліктерді (қақпақ, жүздер блогы, құлыптау 

сақинасы) губкамен және ыстық сабынды сумен тазалауға 
болады.
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ҚҰРЫЛҒЫ ӘЛІ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ЖАТЫР МА?

Мақұлданған сервистік орталыққа хабарласыңыз (тізімді қызмет 
көрсету кітапшасында қараңыз).

МӘСЕЛЕЛЕР СЕБЕПТЕР ШЕШІМДЕР

Тым көп дірілдер

Өнім тегіс бетке 
қойылмаған

Құрылғыны тегіс бетке 
қойыңыз.

Ингредиенттердің көлемі 
тым жоғары

Өңделетін 
ингредиенттердің 

мөлшерін азайтыңыз.

Қақпақтан сұйықтық 
ағады

Ингредиенттердің көлемі 
тым жоғары

Өңделетін 
ингредиенттердің 

мөлшерін азайтыңыз.

Қақпақ дұрыс 
орналастырылмаған

Блендер құмырасында 
қақпақты дұрыс 

орналастырыңыз.

Блендер құмырасының 
төменгі жағында 
сұйықтық ағады

Блендер құмырасының 
тығыздағышы (e2) дұрыс 

орналастырылмаған 
немесе жоқ

Тығыздағышты қайта 
орналастырып, жүз 
ұстағышын дұрыс 

құлыптаңыз (5-сур.).

Жүз оңай айналмайды

Тамақ бөліктері тым үлкен 
немесе тым қатты

Тым ыстық сұйықтық 
араластырылып, 

тығыздағыштың пішіні 
өзгерген

Тығыздағышты 
жаңасымен 

ауыстырыңыз.
Өңделетін 

ингредиенттердің 
өлшемін немесе 

мөлшерін азайтыңыз.
Сұйықтық қосыңыз.


