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INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDRABNIACZA BL50
Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie
sprzętu marki ELDOM przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów
z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.
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OPIS OGÓLNY
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Rozdrabniacz
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DANE TECHNICZNE
- moc: 200W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 5min

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć
i wysuszyć rozdrabniacz (4).
Sposób montażu przedstawia fot 2.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku (1) lub (2).
Urządzenie pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty
jeden z przycisków.
Przyciskiem (2) uzyskujemy większe obroty.
Należy zapoznać się w warunkami bezpieczeństwa
zawartymi w dalszej części instrukcji.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia.

fot. 2

Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą
doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno
zanurzać w wodzie. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Rozdrabniacz (4) w celu umycia można odłączyć od korpusu (3). Można go myć wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno go zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać
można tylko koncówkę z nożem.
Nie czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki.
Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych
z podanymi w instrukcji,
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę
a nie za przewód zasilający
- nie używać na wolnym powietrzu,
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy
są odpowiednio zamontowane
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
- zawsze odłączać blender od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru, oraz przed składaniem,
rozkładaniem lub czyszczeniem
- nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać blendera
- urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba
że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
- należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innnych twardych
produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
- nie rozdrabniać gorących produktów,
- nóż rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty - prosimy zachować szczególną ostrożność,
- nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można
go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu,
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło
lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
- urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączoną końcówką rozdrabniającą (4),
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.
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