
 

 

 

 

 
                                 Портативний міні блендер 

 
 
 
 
 
 

 
 

                             

 

 Поради 

 

 Після завантаження продуктів затягніть верхню кришку та основний корпус та переконайтеся, 

що '' '' прозорого корпусу чашки вирівняно з основним корпусом '' '' Натисніть до подвійного 

клацання на «вимикачі живлення» для запуску. 

 

 

 

             

 

 

    Попередження 1 

 

Забороняється надовго замочувати носій у воді або інших рідинах, щоб уникнути 

пошкодження пристрою та короткого замикання. Після миття промийте чистою водою і 

протріть вологою тканиною. 
 

 

 

 
 

     

                 

   Попередження 2 

 

Щоб уникнути небезпеки, категорично забороняється починати перемішування з відкрученою 
верхньою кришкою. Не перемішуйте ядра та тверді продукти. 

 

                             

Попередження про безпеку 
 
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою та дотримуйтесь її. 

Недотримання інструкції або неправильна експлуатація можуть призвести до серйозних нещасних 

випадків. 

 

Будьте уважні! Незаконна експлуатація може пошкодити ваш товар та навіть вашу особисту 

безпеку. 

Не відкривайте чашу під час роботи пристрою. Не торкайтеся до частин, що 

обертаються. Якщо блендер перестав працювати через продукт, будь ласка, вимкніть 

блендер і видаліть тверді предмети, затягніть блендер, а потім знову увімкніть. Не 

перевищуйте максимальну місткість чаші. 

  
ПИТАННЯ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ВАШОЇ УВАГИ 

 

 
 

Б уд ь  лас ка,  про ч ита йту ува ж но  д ану 
і нс тру к ці ю  

 

Не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм. Будь 

ласка, покладіть його так, щоб діти не могли до 
 його торкнутися та зберігайте його в умовах, 

згідно інструкції. 

 
Не використовуйте пристрій у 

непризначених йому  цілях 

 

Не дозволяйте зарядному дроту торкатися гострих 

 країв чи високотемпературних поверхонь. 

 

 

 Не занурюйте цей продукт у воду або 
 будь-яку іншу рідину. 

 Не торкайтеся електричних контактів 
зарядної бази мокрою рукою. Не тягніть 

зарядну базу за її кабель. 

 

Не використовуйте киплячу воду для очищення. 

 

 

 

 

                  Перед запуском пристрою перевірте, чи правильно встановлена чашка для соку 
 

 

Інструкція по застосуванню  

 

Вимийте фрукти, очистіть від шкірки та серцевини, наріжте квадратиками розміром lx1x1 см.  

1. Покладіть нарізані фрукти в чашку, додайте воду або молоко та інші напої, при 

цьому загальна кількість інгредієнтів та рідин не повинна перевищувати силіконове 
кільце. 

2. Після встановлення інгредієнтів затягніть верхню кришку і основний корпус і 

переконайтеся, що точки, що вирівнюють, поєднані. Двічі натисніть на вимикач, 
щоб увімкнути живлення. Під час роботи можна струшувати пристрій, тримаючи 

його під кутом 45 градусів для кращого перемішування. Час перемішування 

становить 30 секунд. Під час роботи білий індикатор світиться постійно до 

завершення вичавлювання соку. Якщо ви хочете зупинитись на півдорозі, ви 
можете знову натиснути вимикач живлення, щоб зупинити роботу.  

3. Після змішування та приготування соку відкрутіть кришку та пийте прямо з приладу.  

 

Усунення несправностей  

 

Етапи зарядки  

Підключіть зарядну базу Magenetic до стандартного USB -порту (переважно: DC5V/1A) 

та встановіть блендер на зарядну базу через електричний контакт. Білий індикатор 

блимає під час заряджання та гасне при повній зарядці. Під час заряджання блендер не 

вмикається. 

Перше використання  

Перед першим використанням цього виробу, будь ласка, очистіть чашу соковижималки 

та вузол ножів на основному пристрої за допомогою миючого засобу та ретельно 

висушіть їх; протріть головний пристрій вологою тканиною, не замочуйте у воді.  

Перед першим використанням приладу переконайтеся, що акумулятор повністю 

заряджений, і ретельно очистіть деталі продукту. Цей продукт має подвійний захист 

безпеки. Якщо основа розташована окремо або чаша соковижималки не встановлена на 

місце, виріб не працюватиме при включенні. Індикаторна лампочка блимає червоним 
кольором протягом десяти секунд, а потім гасне. Тільки коли хост і чаша 

соковижималки закріплені на місці, можна двічі натиснути на "вимикач живлення", щоб 

розпочати роботу. Індикатор робочого стану білий та стійкий.  

Для того, щоб відповідати вимогам транспортування, потужність чаші соковижималки 
складає всього 40%. Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити 

батарею, щоб забезпечити термін служби батареї.  

Очищення та обслуговування  

Перед чищенням переконайтеся, що лезо зупинилося: 
Не використовуйте сталеві кульки, абразивні засоби чи агресивні рідин и (такі як 

бензин, ацетон) для очищення цього виробу; Внутрішнє лезо основного блоку 

можна швидко очистити водою. Будь ласка, своєчасно висушіть його. Не 

замочуйте у воді чи інших рідинах. При зберіганні, будь ласка, переконайтеся, 
що виріб чистий, сухий і поміщений у сухе та провітрюване місце, уникаючи 

потрапляння прямих сонячних променів. 

Інформація про харчову гігієну та декларація відповідності  Інформація про вміст небезпечних речовин 
 

Назва  пристрою: Портативний міні блендер для фруктів  

            Технічні характеристики  

Модель в иробу: 214B  
Місткість корпусу чашки: 380m l 
Напруга батаре ї: 7.4V  
Напруга заряджання : 5V 4A  
Номінальна потужність: 50 Вт  
Вага  продукту: 490 г  
Розмір пристрою: 82x 82x218мм  

Зах ист нав к олишнь ого серед ов ища  

 
Дотримуйтесь правил та здавайте 
відбраковані електричні вироби та 
обладнання у відповідні пункти 
утилізації відходів 

 
Назва Матеріал Виконавчий стандарт 

  

  
Небезпечні речовини  

 

Лезо 12C(17N i7 GB4806.9-2016 / 

Назва деталі Pb Hg Cd Cr(VI) P BB PBDE Вал фрези Y1 2Cr18Ni9 GB4806.9-2016 / 

        Основа чашки ABS 
GB4806.7-2016  

GB4806.6-2016 
/ 

Інші металеві речовини 
X 0 0 0 0 0 

Корпус чашки PCTG 

GB4806.7-2016  

GB4806.6-2016 / Електричні складові X 0 0 0 0 0 

Ущільнювальне кільце резина GB4806.11-2016 / Цей формуляр підготовлений відповідно до SJ/T 11364. 

            0: Вказує на те, що вміст небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах цієї 

                частини знаходиться в межах GB / T 26572. Необхідні межі наступні  

         X: Вказує, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному з однорідних матеріалів       

             деталі перевищує граничні вимоги GB/T26572, і в даний час у промисловості не існує 
             зрілої альтернативи, даний продукт відповідає європейським стандартам екологічних 

             вимогог директиви RoHS 

 
№ Запобіжні заходи  

Аналіз 

несправностей 
Рішення 

 

Умови гарантійного обслуговування  

Протягом гарантійного терміну, якщо вир іб вийде з ладу через проблеми з як істю, 

ви можете скористатися безкоштовним гарант ійним обслуговуванням "Тр и гарантії" 

за наявност і чинного сертифіката  на  покупку. Гарант ійний термін становить рік .  

В одному з таких в ипадків  на  цей вир іб не поширюється "Три гарант ії". 

Ушкодження, спричинені неправильним використанням;  

Пошкодження, спричинені не  обслуговування нашою компанією; Відсутність 

дійсного св ідоцтва про купів лю  або св ідоцтва про внесення зм ін;  

Вироби, як і були пошкоджені через нестаб ільну напругу або перевищення 

цзазначеного д іапазону; Вироби, як і були пошкоджені через недотримання 

інструкцій з  експлуатації; Вироби, що знаходяться за межам и гарант ійного строку 

чи гарант ії;  

продукти, які були розібрані або в ідремонтовані компанією,  яка не є  нашим  

уповноваженим представником.  

1 Пристрій не включається 

 

Блендер та чаша не затянуті 

Переконайтеся, що кришки 
вирівняні та затягнуті 

2 

Неможе завантажитись, швидко 

блимає червоний індикатор Низький рівень заряду або 

розряджена батарея 
Будь ласка, заряджайте вчасно 

3 

 
А в т о м а т и ч н е  

в і д к л ю ч е н н я  п і д  
ч а с  в и к о р и с т а н н я  

Покладіть менше фруктів або на 30 
секунд відключіть через надмірне 
навантаження 

Рідина або фрукти повинні досягти 

ємності або перезапустити 

4 Застряг і блимає під час роботи Занадто великі кусочки фруктів 

Нар іжте фрукти на др ібні 
шматочки зг ідно інструкції  Цей символ вказує на те, що період захисту навколишнього середовища  продукту 

та його складовим – 10 років. Деякі частини та компоненти позначені окремо, якщо 

вони мають різні терміни захисту навколишнього середовища (наприклад, електрика 

на модулі басейну буде інший логотип, прикріплений до його продукту).  
Обмеження на цей період екологічного використання застосовні лише до умов,  

зазначених у посібниках з продукту. 

 

 

5   Протікає 
Неправильно встановлене силіконове 

кільце Встановите силіконове кільце на місце 

6                        Опік 
Якщо прилад використовується 

безперервно протягом тривалого часу 
Перезапустіть через 30 хвилин після 

охолодження корпусу  

 

 

НЕ використовувати даний пристрій, 
якщо зарядний провід або штекер 

пошкоджено або його функції недійсні. 



 


