














SmartChefBlender 
PREMIUM 















Proszęuważnieprzeczytaćinstrukcjęobsługiprzeduruchomieniemurządzenia.Zalecasię
zachowanieinstrukcjiobsługiorazopakowania. 







WPROWADZENIE 


Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i
wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od
osobyo
 dpowiedzialnejz aichb
 ezpieczeństwo. 
Dziecip
 owinnyb
 yćn
 adzorowane,a
 byn
 ieb
 awiłys ięu
 rządzeniem. 
Przed użyciem tego urządzenia należysprawdzić,czynapięciewsiecielektrycznejodpowiada
napięciup
 odanemun
 atabliczcez namionowej. 
Zawsze odłączaj blender od zasilania, jeśli jest pozostawiony bez nadzoru oraz przed
montażem,d
 emontażemlubc zyszczeniem. 
Nien
 ależyp
 ozwalaćd
 zieciomn
 au
 żywanieb
 lenderab
 ezn
 adzoru 
Nien
 ależyw
 łączaću
 rządzenia,jeśliw
 ydajes ięo
 nob
 yćw
 jakikolwieks posóbu
 szkodzone. 
W celu dokonania naprawy, wymiany akcesoriów lub przewodu zasilającego należy
skontaktowaćs ięz es przedawcąluba
 utoryzowanymc entrums erwisowym. 
Niewolnozanurzaćpodstawywwodziewceluczyszczeniainiewolnouruchamiaćurządzenia
lubn
 aciskaćp
 rzyciskus terującegom
 okrymir ękami. 
Podczasc zyszczeniau
 rządzeniatemperaturaw
 odyn
 iep
 owinnab
 yćw
 yższan
 iż6
 0℃. 
Nienależyuruchamiaćtegourządzeniaprzezdługiczas,wprzeciwnymraziewewnętrzneczęści
zostanąu
 szkodzone. 
Gdy silnik pracuje, nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do urządzenia i
pojemnika. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta. W celu
uniknięciaz agrożenian
 ależyz wrócićs ięd
 os erwisulubo
 sobyo
 p
 odobnychk walifikacjach. 
Używaj tylko tego urządzenia i dostarczonych akcesoriów. Używaj urządzenia tylko zgodnie z
jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia i akcesoriów do celów innych niż opisane w
niniejszejinstrukcjio
 bsługi. 
Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania
pojemnikaipodczasczyszczenia.Niepróbujużywaćostrzatnącegolubakcesoriówniezgodnie
zichprzeznaczeniem,abyzapobiecniebezpieczeństwu.Niewłaściweużycielubzłożenieostrza
tnącegoluba
 kcesorióws powodujen
 iebezpieczeństwo. 


Ochronabezpieczeństwa:Silnikwyposażonyjestwczujnik,któryautomatyczniewyłączy
urządzeniep
 rzyp
 rzeciążeniuiu
 ruchomijep
 onowniep
 oo
 stygnięciu. 













Nazwyczęści: 






1. malakser1500ml 
2. pokrywamalaksera1500ml 
3. ostrzamalaksera1500ml 
4. złączkaostrzy 
5. przyciskkontroliprędkości 
6. włącznikON 
7. włącznikTURBO 
8. końcówkablendująca 
9. kielich600ml 
10. tarczatnącadoplastrów 
11. tarczadoucieranianamasę 
12. trzepaczka 
13. popychacz 
14. bazatrzepakówimieszadeł 
15. trzepaki 
16. pokrywaminimalaksera860ml 
17. minimalakser860ml 
18. mieszadła 
19. nasadkadopuree 
20. ostrzaminimalaksera860ml 




Uwaga!Przedużyciemurządzenianależydokładniesprawdzićwszystkieakcesoria 


INSTRUKCJAOBSŁUGI 


Korzystaniezblendera 
Blenderręcznydoskonalenadajesiędoprzygotowywaniadipów,sosów,majonezui
jedzeniadladzieci,atakżedomiksowaniaikoktajlimlecznych. 
Włóżkońcówkęblenderadojednostkisilnikowej，obróćwkierunkuzgodnymz
ruchemwskazówekzegara,abyzablokowaćjąwjednostcesilnikowej. 





Umieśćskładnikiwkielichuzmiarką，żebyzapobiecrozpryskiwaniu，zanurz
całkowicieosłonęostrzawskładnikach.(Maksymalnaobjętośćpojemnika
600ml).Możeszużywaćblenderaręcznegowpojemnikuitaksamodobrzew
każdyminnymnaczyniu. 


WłączurządzeniezapomocąprzyciskuTURBOlubprzełącznika. 
Przełącznikregulacjiprędkościmożebyćużywanyzpokrętłemregulacjiprędkości. 
Wymieszajskładniki,poruszającurządzeniempowoliwgórę,wdółiwkółko. 





Korzystaniezprzystawkisiekającejzostrzemsiekającym 

Rozdrabniaczdoskonalenadajesiędosiekaniatwardejżywności,np.mięsa,sera,
cebuli,ziół,czosnku,marchwi,orzechówwłoskich,migdałów,śliwekitd.
(maksymalnapojemnośćkubkadokrojenia800g). 

UWAGA:Nienależysiekaćbardzotwardegojedzenia,takiegojakkostkilodu,
gałkamuszkatołowa,ziarnakawyizboża. 
Ostrzasąbardzoostre！Bądźbardzoostrożny,kiedytrzymaszjednostkęz
ostrzami. 

1.Umieśćostrzadomięsawdużymkubkuiwłóżgodojedzenia 
2.Składnikistałeniepowinnybyćwiększeniż2cmkawałki. 
3.Zamocujjednostkęsilnikowąnapokrywiepucharu. 
4.Włączurządzeniepoprzeznaciśnięcieprzyciskuturbolubwyłącznika. 











Korzystaniezprzystawkisiekającejzostrzemdyskowym 

Używanieprzystawkisiekającejzostrzemtarczowymdokrojenialubszatkowania
warzyw,owoców,seraitp. 

UWAGA:Niesiekajbardzotwardegojedzenia,takiegojakkostkilodu,gałka
muszkatołowa,ziarnakawyiziarna.Ostrzasąbardzoostre！Bądźbardzo
ostrożny,kiedytrzymaszjednostkęzostrzami. 



1.Umieśćelement łączącypłytęznożaminadużympojemnikuiprzykryjpokrywę
pojemnika. 
2.Zamocujjednostkęsilnikowąnapokrywiekielicha 
3.Włączurządzenie,naciskającprzyciskturbolubprzełącznik. 
4.Umieśćjedzeniewporciepodawania.








































Używanieminimalaksera860ml 

Rozdrabniaczdoskonalenadajesiędosiekaniatwardejżywności,takiejjakmięso,
ser,cebula,zioła,czosnek,marchew,orzechywłoskie,migdały,śliwkiitd.
(maksymalnapojemnośćkubkadokrojenia250g). 

UWAGA:Nienależysiekaćbardzotwardegojedzenia,takiegojakkostkilodu,
gałkamuszkatołowa,ziarnakawyizboża.Ostrzasąbardzoostre！Bądź
bardzoostrożny,gdytrzymaszjednostkęzostrzami. 


1.Włóżzespółostrzysiekaczadomisy,dociśnijostrzaizablokujmisę. 
2.Włóż składnikidomisysiekacza.Składnikistałeniepowinnybyćwiększeniż2
cmkawałki. 
3.Załóżpokrywęsiekaczanamisęsiekacza. 
4.Zamocujjednostkęsilnikowąnamisierozdrabniacza.Szczegółyinstalacji
znajdująsięw"użytkowaniublendera". 
5.Włączurządzeniepoprzeznaciśnięcieprzyciskuturbolubwyłącznika. 












Używanietrzepaczki 

Trzepaczkajestprzeznaczonadoubijaniaśmietany,ubijaniabiałekorazmieszaniai
deserów. 
1.Włóżtrzepaczkędozłączatrzepaczki. 
2.Połączblenderzkońcówką 









3.Pouruchomieniublenderaużyjprzyciskuturbopookoło30sekundach,aby
zapobiecrozpryskiwaniuskładników. 








Używanietrzepaków 

Trzepaczkajestprzeznaczonadoubijaniaśmietany,ubijaniabiałek,mieszania
gąbekideserów. 
1.Włóżmocnotrzepaczkędozłączatrzepaczki. 
2.Podłączyćzespółsprzęgającydojednostkisilnikowej. 






3.Naciśnijprzełącznik,abywłączyćblenderzuchwytem,inaciśnijprzyciskturbopo
około30sekundach,abyzapobiecrozpryskiwaniuskładników. 















Używanienasadkidopuree 

Państwanasadkadopureejestgotowadozamontowaniabezpośredniowtrzonie
blendera. 
1.Włóżnóżmieszadławkierunkuprzeciwnymdoruchuwskazówekzegarado
korpusunożamieszadła 
















2.Włóżtrzonblenderadojednostkisilnikowej，obrócićzgodniezruchem
wskazówekzegara,abyzablokowaćgowjednostcesilnikowej. 


















CZYSZCZENIEIKONSERWACJA 

Przedprzystąpieniemdoczyszczenia，odłączurządzenieodzasilaniaiodłącz
akcesoria. 
Przetrzyjzespółsilnika,zespółsprzęgłarozdrabniacza,zespółsprzęgłatrzepaczki
wilgotnąściereczką,niezanurzajichwwodzie.Inneakcesoriamogązabrudzić
zmywarkęlubwodę. 

Jeślijedzenieniedajesięłatwozmyćzostrzalubtrzepaczki,umieśćkroplępłynudo
mycianaczyńwpojemnikudomieszaniazwodą.Podłączprzewóddogniazdka.
Zanurzkońcówkęostrzalubtrzepaczkiiuruchomurządzenienaokoło10sekund.
Odłączurządzenie,wypłuczpodbieżącąwodą,anastępniewysusz. 
Gdyniebędzieużywanyprzezdługiczas,przechowujtourządzeniewdobrze
wentylowanymmiejscu,abyzapobieczawilgoceniuurządzenia. 




DANETECHNICZNE 


◆ Model:AGD/BLE/R01#PRO 
◆ Zasilanie:AC220V-240V/50/60Hz 
◆ Moc:800-1200W 



















NiniejszymMOZANOoświadcza,żetenproduktjestzgodnyz
podstawowymiwymaganiamiipozostałymipostanowieniamiDyrektyw
tzw.„Nowegopodejścia”UniiEuropejskiej. 




Utylizacjaurządzeńelektrycznychielektronicznych(dotyczygospodarstw
domowych) 


Przedstawionysymbolumieszczonynaproduktachlubdołączonejdonich
dokumentacjiinformuje,żeniesprawnychurządzeńelektrycznychlubelektronicznych,niemożna
wyrzucaćrazemzodpadamigospodarczymi.Prawidłowepostępowaniewrazieko- 
niecznościutylizacji,powtórnegoużycialubodzyskupodzespołówpoleganaprzekazaniuurządzenia
dowyspecjalizowanegopunktuzbiórki,gdziebędzieprzyjętebezpłatnie. 
Wniektórychkrajachproduktmożnaoddaćlokalnemudystrybutorowipodczaszakupuinnego
urządzenia. 
Prawidłowautylizacjaurządzeniaumożliwiazachowaniecennychzasobówiuniknięcienegatywnego
wpływunazdrowieiśrodowisko,któremożebyćzagrożoneprzeznieodpowiedniepostępowaniez
odpadami.Szczegółoweinformacjeonajbliższympunkciezbiórkimożnauzyskaćuwładzlokalnych.
Nieprawidłowautylizacjaodpadówzagrożonajest 
karamiprzewidzianymiwodpowiednichprzepisachlokalnych.Wraziekoniecznościpozbyciasię
urządzeńelektrycznychlubelektronicznych,prosimyskontaktowaćsięznajbliższympunktem
sprzedażylubdostawcą,którzyudzielądodatkowychinformacji. 



MozanoŚciślewscySpółkaJawnazsiedzibąpodadresemSiewna15,94-250Łódźgwarantuje
sprawnedziałaniesprzedawanegoproduktu,objętegoniniejszągwarancją.Gwarancjaobowiązujei
jeststosowanawyłącznienaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.Gwarancjaudzielonajestnaokres
dwóchlatoddatyzakupu 













www.mozano.pl 







