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Bezpieczeństwo rozdrabniacza lodu/blendera 
 
WAŻNE: Z niniejszą instrukcją powinny zapoznać się wszystkie osoby, które będą obsługiwać to 
urządzenie, w ramach programu szkolenia użytkowników. 
 

Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest bardzo ważne 
W niniejszej instrukcji oraz na produkcie zamieściliśmy wiele istotnych wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa. Proszę zawsze czytać i przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. 
 

 
 
 
 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO  
 

 OSTRZEŻENIE   

To jest symbol ostrzeżenia. 
Ostrzega on przed niebezpieczeństwem, jakie  
może zabić lub zranić Państwa albo innych.  
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa będą 
poprzedzone symbolem ostrzeżenia i słowami 
„NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE” słowa 
te oznaczają: 
 
Zginiesz lub odniesiesz poważne obrażenia, jeżeli 
nie będziesz przestrzegać instrukcji. 
 
 
Możesz zginąć i odnieść poważne obrażenia, jeżeli 
nie będziesz przestrzegać instrukcji. 

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa będą identyfikować ryzyko, informować, w jaki sposób  
można zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń i co może się wydarzyć, jeżeli instrukcje nie będą przestrzegane. 
 

 OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko porażenia prądem 
Podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
Nie usuwać uziemienia. 
Nie stosować adaptera. 
Nie stosować przedłużacza. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
prowadzić do śmierci, pożaru lub 
porażenia prądem. 
 

 

Ryzyko zranienia 
Nie próbować obsługiwać rozdrabniacza 
lodu bez założonej pokrywy. 
Do leja samowyładowczego nie wkładać 
nic innego poza lodem. 
Zawsze się upewnić, że podczas 
mieszania osłony przeciwrozpryskowe są 
na miejscu.  
Nie wkładać rąk, łyżek, ani innych 
przyborów do dzbana w trakcie 
mieszania.  
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
prowadzić do złamania kości, zranienia 
lub innych obrażeń. 

 

Obsługa techniczna 
W celu uzyskania pomocy lub części zamiennych 

proszę dzwonić na numer obsługi technicznej: 
071/ 334 65 20 
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Bezpieczeństwo blendera 
 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
OSTRZEŻENIE: podczas posługiwania się urządzeniami elektrycznymi należy zachować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, włączając poniższe:  

1. Przed użyciem blendera należy zapoznać się  
z wszystkimi wskazówkami. Instrukcję należy 
mieć zawsze pod ręką. 

2. Podłączyć do 3-wtykowego gniazda  
z uziemieniem. 

3. Nie usuwać wtyku uziemiającego. 
4. Nie stosować adaptera. 
5. Nie stosować przedłużacza. 
6. Przed myciem lub serwisowaniem odłączyć od 

zasilania. 
7. Aby obniżyć ryzyko obrażeń w czasie, gdy 

urządzenie nie jest używane, lub gdy są 
zakładane lub wyjmowane części wyjąć przewód 
zasilający z wtyczki. 

8. W celu uniknięcia porażenia prądem nie zanurzać 
przewodu, wtyczki lub podstawy blendera we 
wodzie, ani w żadnej innej cieczy.  

9. Nie spryskiwać podstawy wysokociśnieniowym 
pistoletem natryskowym. 

10. Nie stosować urządzenia w celu innym niż w 
sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 

11. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez i 
w pobliżu dzieci. 

12. Stosowanie nasadek nierekomendowanych przez 
Hamilton Beach może prowadzić do obrażeń. 

13. W celu zredukowania ryzyka obrażeń oraz w celu 
zapobieżenia uszkodzeniu blendera lub 
pojemnika NIE WOLNO umieszczać przyborów w 
pojemniku blendera podczas jego obsługi. 

14. Nie napełniać leja samowyładowczego do lodu 
niczym innym niż lód. 

15. W pojemniku nie przechowywać żadnych 
przyborów kuchennych, ponieważ podczas 
przypadkowego włączenia blender ulegnie 
uszkodzeniu. 

16. Aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń 
należy trzymać ręce z dala od dzbana blendera 
podczas jego obsługi. Pokrywa dzbana musi być 
zawsze na swoim miejscu. 

17. Unikać kontaktu z częściami ruchomymi. 
18. Ostrza są ostre. Zachować ostrożność. 
19. Jeżeli ostrza zespołu tnącego są poluzowane, 

natychmiast należy przerwać pracę urządzenia  
i wymienić zespół tnący. Nie należy próbować 
naprawiać, ani dokręcać zespołu tnącego. 

20. Codziennie sprawdzać mikser i zespół tnący. 
Sprawdzać krajarkę pod kątem zużycia, 
wyszczerbień lub połamanych ostrzy. Wymieniać 
zespół tnący co najmniej co 90 dni.  

21. Nie stosować na wolnym powietrzu. 
22. Urządzenie zaprojektowane jest do krótkotrwałego 

działania o nominalnym czasie działania 
wynoszącym 3 minuty. 

23. Nie obsługiwać blendera bez osłony 
przeciwrozpryskowej znajdującej się na swoim 
miejscu. 

24. Nie przekraczać maksymalnej pojemności. 
Maksymalna pojemność wynosi tyle uncji (litrów), 
jak zostało to oznaczone na pojemniku, a w 
przypadku gęstych mieszanek zdecydowanie 
mniej. 

25. Nie stosować więcej niż 5 kubków (1,3l) roztworu 
myjącego do mycia rozdrabniacza lodu. Patrz 
„Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera”. 

26. Aby zapobiec uszkodzeniu blendera, pojemnika 
lub zespołu tnącego, NIE WOLNO poruszać ani 
potrząsać blenderem podczas działania. Jeżeli 
mieszanie zatrzyma się w trakcie działania należy 
wyłączyć blender (OFF), zdjąć pojemnik z 
podstawy, usunąć pokrywę i używając cienkiej 
gumowej szpatułki popchnąć mieszankę w 
kierunku krajarki.. 

27.  Aby zapobiec poparzeniom przez gorące ciecze 
rozpryskujące się z pojemnika, zawsze należy 
zdejmować nakrywkę wlewu zbiornika pokrywy 
pojemnika przed mieszaniem gorących cieczy.  

28. Nie używać żadnego urządzenia, które ma 
uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, lub 
gdy upadło lub zostało uszkodzone w inny 
sposób. Proszę zadzwonić na numer obsługi 
technicznej 071/ 334 65 20 w celu uzyskania 
wskazówek dotyczących sprawdzenia, naprawy 
lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. 

29. Jeżeli przewód zasilający tego urządzenia jest 
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta lub jego serwisanta lub inną 
upoważnioną osobę. Jeżeli wyposażono we 
wtyczkę brytyjską bez wymiennego drutu 
topikowego, należy użyć  bezpiecznika 13 A 
zaaprobowanego przez ASTA jako B.S. 1362. 
Jeżeli konieczna jest wymiana obudowy wkładki 
topikowej zamkniętej, należy ją zastąpić obudową 
o takim samym kodowaniu kolorami. Osłony i 
obudowy bezpieczników można uzyskać u 
zatwierdzonych serwisantów. 

 WAŻNE: jeżeli formowana wtyczka jest odcięta, 
 należ ją niezwłocznie zutylizować. Wtyczka nie 
 posiada wymiennego drutu topikowego i w razie 
 jej włożenia do gniazda zasilającego spowoduje 
 porażenie prądem.    

 
- ZACHOWAĆ POWYŻSZE INSTRUKCJE- 
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Części i elementy 
Części i elementy Rozdrabniacza lodu/blendera Revolution pokazano na tej stronie. Proszę się z 
nimi zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania 
 
Państwa rozdrabniacz lodu/blender jest przeznaczony do mieszania i miksowania napojów i 
mrożonych deserów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
widok z dołu urządzenia 
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Przygotowanie 

 

 
 

 
 

 

 
Ustawienie urządzenia 
Rozdrabniacz lodu/blender musi stać na solidnej, równej 
powierzchni. Zaleca się, aby stał w pobliżu zlewu lub innego 
miejsca odprowadzania wody. 
 
Poziomowanie urządzenia 
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia  
i odprowadzanie wody, musi ono być wypoziomowane. Poluźnić 
przeciwnakrętki i okręcić nóżki poziomujące (zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby obniżyć narożnik, przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, aby podnieść narożnik) do czasu 
wypoziomowania urządzenia i stabilnego oparcia wszystkich 
czterech nóżek na blacie. Po wypoziomowaniu urządzenia 
dokręcić przeciwnakrętki, aby zablokować nóżki na wybranej 
wysokości. 
 
Wężyk drenażowy 
Końcówka wężyka drenażowego powinna być odprowadzona do 
zlewu, spustu lub wiadra. Aby zapewnić odpowiednie 
drenowanie, część spustowa wężyka musi znajdować się 
poniżej złączki, a na samym wężyku nie może być żadnych 
zgięć, ani miejsc przebicia. Jeżeli wymagane jest zgięcie 
wężyka, na przykład na krawędzi blatu, użyć złącza 
kolankowego i zacisków (nie zawarte w zestawie), aby stworzyć 
łuk. 
 
Przygotowanie do użytku 
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania po raz pierwszy 
należy odkazić lej samowyładowczy na lód.  
W tym celu należy. 
1. Zdjąć pokrywę leja i wyciągnąć lej wewnętrzny. 
2. Poluźnić śrubę skrzydełkową na zespole mieszadła  

i podnieść cały zespół i wyjąć ze zbiornika na lód. 
OSTRZEŻENIE: Ostrze rozdrabniacza jest ostre! 

3. Wyjąć rynnę zsypową lodu poprzez naciśnięcie przycisku 
zwalniającego i pociągnięcie w dół rynny. 

4. Wytrzeć wnętrze zbiornika na lód czystą, miękką ściereczką 
namoczoną roztworem odkażającym (patrz Instrukcja 
czyszczenia w celu uzyskania informacji na temat zalecanego 
roztworu odkażającego). 

5. Opłukać rynnę zsypową lodu, zespół mieszadła  
i wewnętrzny lej roztworem odkażającym i zostawić do 
wyschnięcia. 

6. Po wyschnięciu wszystkich elementów, ostrożnie wsunąć 
zespół mieszadła z powrotem na miejsce  
i zabezpieczyć śrubą skrzydełkową. Dopasować występy 
wyrównawcze na wewnętrznym leju do pasujących otworów 
na leju samowyładowczym na lód, upewniając się, że słupek 
blokujący wsunął się w otwór za żebrem leja wewnętrznego. 
Ponownie zamontować rynnę spustową lodu wsuwając ją  
z powrotem na miejsce, aż do usłyszenia "kliknięcia" 
(nacisnąć lekko przycisk, aby pozwolić, by rynna przesunęła 
się po przycisku). 

7. Podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem. 
8. Umyć i odkazić dzban blendera tak, jak zostało to opisane w 

rozdziale „Instrukcje dotyczące mycia-Blender”  
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Obsługa 
Panel sterowniczy 
 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z panelem sterowniczym i wyświetlanymi 
komunikatami. 
 

 
 
 
Wyświetlane komunikaty 
Wyświetlacz może być wykorzystywany do wyświetlania istotnych informacji diagnostycznych i związanych z 
rozwiązywaniem problemów, jak również informacje dotyczące obsługi. Nacisnąć przyciski  lub , aby 
przewinąć komunikaty dotyczące statusu i diagnostyczne. 
 
 
Na przykład  
 

 

 
Aby wyświetlić liczbę cykli: 
W czasie, gdy urządzenie nie jest uruchomione nacisnąć przyciski  lub , 
aby wyświetlić liczbę cykli 
 

 

 

 
Aby włączyć/wyłączyć czujnik rurki drenażowej: 
Po wyświetleniu tego komunikatu należy nacisnąć przycisk PULSE, aby 
wybrać pomiędzy włączony, a wyłączony. 
 

 

 

 
Aby włączyć/wyłączyć czujnik podkładki dzbana: 
Po wyświetleniu tego komunikatu należy nacisnąć przycisk PULSE, aby 
wybrać pomiędzy włączony, a wyłączony. 
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Obsługa    

Komunikaty przy uruchomieniu 
 

Komunikaty przy uruchomieniu 
Po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu 
należy przełączyć główny włącznik zasilający na 
pozycję ON (włączony) (I). 
 
Na wyświetlaczu powinien pojawić się 
następujący komunikat: 
 

 
 
Po załadowaniu ustawień wstępnych, na 
wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat 
stanu gotowości: 
 

 

 

 

UWAGA: 
Jeżeli karta pamięci nie została zainstalowana 
lub została zainstalowana nieprawidłowo, 
pojawią się następujące komunikaty: 
 

 
 
Jeżeli pojawi się taki komunikat należy wyłączyć 
urządzenie, odłączyć od zasilania, upewnić się, 
że karta pamięci została prawidłowo 
zainstalowana. Następnie ponownie podłączyć 
urządzenie do zasilania i uruchomić.  

 
Komunikaty diagnostyczne 
 

 
Komunikaty diagnostyczne 
System kontroli rozdrabniacza lodu/blendera 
posiada wiele cech dotyczących 
bezpieczeństwa oraz diagnostycznych. Niektóre 
z nich są monitorowane przez czujniki, takie jak 
czujnik podkładki dzbana, czujnik rurki 
drenażowej oraz blokady bezpieczeństwa na 
leju samowyładowczym do lodu: 
 

 
 

Liczba cykli 
Kiedy urządzenie znajduje się w stanie 
gotowości, przyciskając przyciski  lub  można 
przewinąć komunikaty dotyczące statusu i 
diagnostyczne. Obejmuje to także bieżący 
numer cyklu oraz liczbę cykli, jakie pozostały w 
ramach gwarancji. 
 

 

 
Komunikaty serwisowe 
Inne komunikaty, takie jak komunikaty serwisowe 
opierają się na liczbie cykli operacyjnych i mają na celu 
zawiadamianie Państwa, kiedy części zużywające się 
wymagają wymiany. Okres żywotności tych części 
opiera się na liczbie cykli operacyjnych w czasie 
normalnych warunków eksploatacyjnych. Naciśnięcie 
przycisku STOP powoduje, że urządzenie będzie 
pracować przez 100 cykli zanim komunikat pojawi się 
ponownie. Po serwisowaniu nacisnąć przycisk PULSE, 
aby ustawić liczbę cykli z powrotem na zero dla danego 
elementu serwisowego. 
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Obsługa    
 

Korzystanie z cykli automatycznych 
 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko porażenia prądem 

Podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
Nie usuwać uziemienia. 
Nie stosować adaptera. 
Nie stosować przedłużacza. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
śmierci, pożaru lub porażenia prądem. 
 

 
O cyklach automatycznych 
Cykle automatyczne rozdrabniacza 
lodu/blendera oszczędzają czas i pomagają 
zapewnić jednolite rezultaty. Wybierają Państwo 
rozmiar porcji i ich liczbę, a urządzenie 
automatycznie rozdrabnia odpowiednią ilość 
lodu i włącza blender na wcześniej ustawiony 
czas, aby zapewnić odpowiednie wymieszanie 
składników. 
 
Korzystanie z cykli automatycznych 
1. Napełnić lej lodem i upewnić się, że 

pokrywa leja znajduje się na miejscu. 
2. W dzbanie umieścić pozostałe składniki, 

jakie mają być mieszane. 
3. Upewnić się, że główny włącznik zasilania 

ustawiony jest na pozycję ON (włączony) 
(I). 

4. Umieścić dzban na podstawie. Upewnić się, 
że jest dobrze osadzony. Jeżeli dzban nie 
jest dobrze osadzony, czujniki podkładki 
dzbana (jeżeli uruchomione) nie dopuszczą 
do uruchomienia blendera i zostanie 
wyświetlony komunikat błędu z chwilą 
naciśnięcia przycisku START. Po 
prawidłowym osadzeniu dzbana powinien 
pojawić się na wyświetlaczu następujący 
komunikat w trybie gotowości: 

 

 
5. Nacisnąć (A-D), aby wybrać rozmiar porcji. 

Wybrana wartość zacznie migać. 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko zranienia 

Nie próbować obsługiwać rozdrabniacza lodu bez założonej 
pokrywy. 
Do leja samowyładowczego nie wkładać nic innego poza 
lodem. 
Zawsze się upewnić, że podczas mieszania osłony 
przeciwrozpryskowe są na miejscu.  
Nie wkładać rąk, łyżek, ani innych przyborów do dzbana w 
trakcie mieszania.  
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do złamania 
kości, zranienia lub innych obrażeń. 
6. Nacisnąć (1-4), aby wybrać liczbę porcji. 

 
 UWAGA: Jeżeli łączna wybrana ilość (wielkość  

x ilość) przekroczy pojemność zbiornika (64 oz/1,9l) 
pojawi się następujący komunikat: 

 

 
W ciągu 5 sekund należy wybrać nową ilość, aby 
kontynuować; jeżeli nowa ilość nie zostanie 
wybrana w ciągu 5 sekund urządzenie powróci do 
trybu gotowości. 

7. Gdy wielkość i ilość są już wybrane, a pojemnik 
został prawidłowo umieszczony na miejscu, 
wcisnąć START. 

 Rozdrabniacz lodu/blender rozpocznie 
rozdrabnianie lodu, a blender rozpocznie 
mieszanie. Zapewnia to odpowiednie wymieszanie 
lodu i pozostałych składników. Gdy właściwa ilość 
lodu zostanie już rozdrobniona do dzbana 
blendera, rozdrabniacz przestanie pracować, 
podczas gdy blender będzie działał nadal, aż do 
końca cyklu. 

8. Zdjąć dzban i podać gotowy produkt. 
9. Umyć dzban zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

„Pielęgnacja i mycie”. 
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Rozdrabnianie lodu 
 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko porażenia prądem 

Podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
Nie usuwać uziemienia. 
Nie stosować adaptera. 
Nie stosować przedłużacza. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
śmierci, pożaru lub porażenia prądem. 
 

 
Napełnianie leja 
Rozdrabniacz lodu/blender jest przeznaczony do 
stosowania w nim kostek lodu, jakie są najczęściej 
wytwarzane przez większość komercyjnych 
wytwornic lodu lub dostępne jako lód paczkowany. 
NIE wolno próbować rozdrabniać większych 
kawałków lodu, gdyż nie będzie możliwe ich 
prawidłowe podawanie, a maszyna może ulec 
uszkodzeniu. 
Lej może pomieścić 5 galonów lodu. 
1. Zdjąć pokrywę leja samowyładowczego. 
2. Powoli wsypać lód w kostkach do leja. Jeżeli 

pośród kostek lodu pojawiły się większe 
kawałki, należy je połamać przed 
wrzuceniem do leja. 
UWAGA: Nie należy przepełniać leja. Lej 
posiada blokadę bezpieczeństwa i urządzenie 
nie będzie działać, jeżeli pokrywa nie zostanie 
prawidłowo osadzona. 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko zranienia 

Nie próbować obsługiwać rozdrabniacza lodu bez 
założonej pokrywy. 
Do leja samowyładowczego nie wkładać nic innego 
poza lodem. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
złamania kości, zranienia lub innych obrażeń. 

 
Rozdrabnianie lodu 
Rozdrabniacz lodu/blender może być obsługiwany 
ręcznie lub w ramach zaprogramowanego cyklu. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących zaprogramowanych cykli patrz: 
„Cykle automatyczne”. 
Aby obsługiwać urządzenie ręcznie należy: 
1. Napełnić lej lodem i założyć pokrywę, 

upewniając się, że jest ona właściwie 
osadzona. 

2. Umieścić dzban blendera lub inne 
odpowiednie naczynie pod rynną zsypową 
lodu. 

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SHAVE na 
panelu sterowniczym. Na wyświetlaczu pojawi 
się następujący komunikat: 

 

 
4. Kiedy wymagana ilość lodu zostanie 

rozdrobniona, zwolnić przycisk. 
5. Po zrzuceniu całego rozdrobnionego lodu  

z rynny zsypowej, zdjąć dzban lub naczynie. 
 

 

 
   przycisk SHAVE 
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Obsługa    
 

Mieszanie 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko porażenia prądem 

Podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
Nie usuwać uziemienia. 
Nie stosować adaptera. 
Nie stosować przedłużacza. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
śmierci, pożaru lub porażenia prądem. 
 

 
Blender przeznaczony jest do mieszania 
mrożonych napojów i deserów. NIE mieszać 
gorących składników w blenderze! 
 
Mieszanie 
UWAGA: Przed przystąpieniem do mieszania po 
raz pierwszy należy umyć i odkazić pojemnik oraz 
pokrywę (patrz Instrukcje dotyczące mycia). 

Blender można obsługiwać ręcznie lub w ramach 
zaprogramowanego cyklu. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących 
zaprogramowanych cykli patrz: „Cykle 
automatyczne”. 
Aby obsługiwać blender ręcznie należy: 
1. Zdjąć rynnę zsypową lodu. 
2. Umieścić składniki, jakie mają być mieszane w 

pojemniku. 
3. Na pojemniku umieścić pokrywę oraz nakrywkę 

wlewu. 
4. Upewnić się, że główny włącznik zasilający 

znajduje się w pozycji ON (włączony) (I). 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko zranienia 

Zawsze upewnić się, że podczas mieszania osłona 
przeciwrozpryskowa znajduje się na miejscu. 
Nie wkładać rąk, łyżek ani innych przyborów 
kuchennych do dzbana podczas mieszania blenderem. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
złamania kości, zranienia lub innych obrażeń. 

 
 
 
 
 
 
5. Umieścić pojemnik na podstawie. Upewnić 

się, że jest dobrze osadzony. Upewnić się, że 
jest dobrze osadzony. Jeżeli dzban nie jest 
dobrze osadzony, czujniki podkładki dzbana 
(jeżeli uruchomione) nie dopuszczą do 
uruchomienia blendera i zostanie wyświetlony 
komunikat błędu z chwilą naciśnięcia 
przycisku PULSE 

6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PULSE na 
panelu sterowniczym. Na wyświetlaczu pojawi 
się następujący komunikat: 

 

 
7. Z chwilą, gdy napój lub deser osiągnie 

żądaną konsystencję zwolnić przycisk 
PULSE. 

8. Zdjąć pojemnik i podać gotowy produkt. 
9. Umyć pojemnik zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w „Pielęgnacja i mycie”. 
 
 

   przycisk PULSE 
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Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera 
Instrukcje dotyczące czyszczenia- informacje ogólne 
 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko porażenia prądem 

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od 
zasilania. 
 
Nie zanurzać podstawy we wodzie ani innej cieczy. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
śmierci, pożaru lub porażenia prądem. 
 

Czyszczenie ogólne 
Nie dopuścić, aby resztki pokarmu zaschły na 
jakiejkolwiek części urządzenia. Umyć i wypłukać 
pojemnik, zespół ostrza blendera oraz podstawę 
każdorazowo po użyciu lub zawsze, gdy 
urządzenie nie będzie używane w ciągu godziny: 
1. Wytrzeć podstawę na zewnątrz wilgotną ścierką 

lub gąbką a następnie wytrzeć do sucha 
miękkim ręcznikiem. Podstawa zawiera 
elementy elektryczne; nie wolno jej zanurzać, 
ani stosować wysokociśnieniowych zmywaków 
nie wolno także myć jej w zmywarce. 

2. Należy szczególnie dbać o to, by nie porysować 
ekranu wyświetlacza oraz wnętrza leja na lód. 
Stosować wyłącznie miękką, lekko wilgotną 
ściereczkę. NIE stosować żadnych proszków 
myjących ani suchych ręczników papierowych, 
mogą one porysować okienko wyświetlacza. 

 
 
 
 
 
Zalecany roztwór odkażający 
Następujący roztwór jest zalecany do odkażania 
dzbana i ostrzy blendera oraz do odkażania wnętrza 
leja na lód. 
 
Roztwór odkażający powinien składać się z 1 łyżki 
stołowej [15 ml] wybielacza domowego użytku na  
1 galon czystej, zimnej wody (60°F/16°C) 
wymieszany zgodnie z instrukcją na wybielaczu. 
Podczas stosowania roztworu odkażającego innego 
niż zalecany, stężenie roztworu powinno być 
sprawdzone przy użyciu ogólnodostępnych pasków 
testowych i powinno wskazywać stężenie pomiędzy 
100 a 200 części wybielacza na milion części wody. 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko zranienia 

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. 
 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
mycia leja samowyładowczego na lód oraz 
wyjmowania mieszadła. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
zranienia. 

Lej samowyładowczy na lód i mieszadło 
Lej samowyładowczy na lód i zespół mieszadła 
należy umyć i odkazić przed pierwszym użyciem 
oraz każdorazowo, gdy urządzenie nie było 
używane przez kilka dni. 
1. Zdjąć pokrywę leja i wyjąć lej wewnętrzny. 
2. Poluźnić śrubę skrzydełkową na zespole 

mieszadła i podnieść cały zespół i wyjąć ze 
zbiornika na lód. 
OSTRZEŻENIE: Ostrze rozdrabniacza jest 
ostre! 

3. Wyjąć rynnę zsypową lodu poprzez 
naciśnięcie przycisku zwalniającego  
i pociągnięcie w dół rynny. 

4. Wytrzeć wnętrze zbiornika na lód czystą, 
miękką ściereczką namoczoną roztworem 
odkażającym (patrz Instrukcja czyszczenia w 
celu uzyskania informacji na temat 
zalecanego roztworu odkażającego). 

5. Opłukać rynnę zsypową lodu, zespół 
mieszadła i wewnętrzny lej roztworem 
odkażającym i zostawić do wyschnięcia. 
Wytrzeć zbiornik rozdrabniacza, ostrze 
rozdrabniacza i deflektor lodu czystą, miękką 
ściereczką nasączoną roztworem 
odkażającym (patrz Zalecany roztwór 
odkażający. 

6. Po wyschnięciu wszystkich elementów, 
ostrożnie wsunąć zespół mieszadła  
z powrotem na miejsce i zabezpieczyć śrubą 
skrzydełkową. Dopasować występy 
wyrównawcze na wewnętrznym leju do 
pasujących otworów na leju 
samowyładowczym na lód i delikatnie wcisnąć 
na miejsce. Upewnić się, że blokada jest 
właściwie dopasowana Ponownie 
zamontować rynnę spustową lodu wsuwając 
ją z powrotem na miejsce, aż do usłyszenia 
"kliknięcia"  
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Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera 
Instrukcje dotyczące czyszczenia- blender 

 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko porażenia prądem 

Podłączyć do gniazda z uziemieniem. 
Nie usuwać uziemienia. 
Nie stosować adaptera. 
Nie stosować przedłużacza. 
Nie zanurzać podstawy we wodzie ani innej cieczy. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić 
do śmierci, pożaru lub porażenia prądem. 

 
Czyszczenie ogólne 
Nie dopuścić, aby resztki pokarmu zaschły na 
jakiejkolwiek części urządzenia. Umyć i wypłukać 
pojemnik, zespół ostrza blendera oraz podstawę 
każdorazowo po użyciu lub zawsze, gdy 
urządzenie nie będzie używane w ciągu godziny: 
1. Zdjąć pojemnik z podstawy. Wlać roztwór 

odkażający do pojemnika. Użyć roztworu 
myjącego gorącej wody (poniżej 115°F/46°C) 
oraz detergentu niezawierającego mydła. 
Zastosować zalecaną ilość detergentu. 

2. Zeskrobać i wypłukać wnętrze pojemnika, aby 
usunąć resztki pokarmu. Opróżnić pojemnik. 

3. Napełnić pojemnik do połowy świeżym 
roztworem myjącym i umieścić na podstawie. 

4. Włączyć blender na szybkie obroty na 2 minuty. 
5. Powtórzyć krok 3 stosując czystą wodę 

95°F/35°C). 
6. Wytrzeć pojemnik miękką ściereczką lub gąbką 

nasączoną świeżym środkiem odkażającym. 
7. Wytrzeć zewnętrzną część podstawy wilgotną 

ściereczką lub gąbką. Podstawa zawiera 
elementy elektryczne; nie wolno jej zanurzać, 
ani stosować wysokociśnieniowych zmywaków 
nie wolno także myć jej w zmywarce.  

 
 

 OSTRZEŻENIE  

 
Ryzyko zranienia 

Podczas mieszania zawsze zakładać pokrywę na 
dzban. 
Nie wkładać rąk, łyżek ani innych przyborów 
kuchennych do dzbana podczas mieszania blenderem. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
złamania kości lub zranienia. 

 
Odkażanie 
1. Umyć pojemnik zgodnie z instrukcją w 

„Czyszczenie ogólne” 
2. Napełnić pojemnik roztworem odkażającym 

(patrz „Zalecany roztwór odkażający”) i 
umieścić na podstawie. 

3. Włączyć na podstawie blendera na 2 minuty. 
Opróżnić pojemnik. 

4. Wytrzeć pojemnik miękką ściereczką lub 
gąbką nasączoną świeżym środkiem 
odkażającym. 

5. Zanurzyć pokrywę i nakrywkę wlewu w 
roztworze odkażającym na dwie minuty. 

6. Usunąć pozostałą wilgoć z zespołu tnącego 
przez umieszczenie pustego pojemnika na 
bazie i włączenie na PULSE przez dwie 
sekundy. 

7. Kiedy urządzenie będzie gotowe do użytku 
spłukać czystą wodą. 

 UWAGA: Nie spłukiwać pojemnika, pokrywy 
 ani nakrywki wlewu po zakończonym 
 odkażaniu. 
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Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera 
 
Rozwiązywanie problemów- Poradnik 
Problem… Rozwiązanie…. 
Urządzenie nie uruchamia się albo 
zatrzymuje się podczas pracy i nie daje się 
go ponownie uruchomić. 

• Sprawdzić, czy urządzenie jest w sposób 
bezpieczny podłączone do zasilania. 

• Sprawdzić, czy nie wyskoczył bezpiecznik dla 
kontaktu lub czy przerywacz prądu nie wyłączył się 
samoczynnie. 

• Sprawdzić, czy przerywacz prądu nie wyłączył się 
samoczynnie 

• Upewnić się, że włącznik ON/OFF jest na pozycji 
ON (włączony) (I). 

• Upewnić się, że karta pamięci jest prawidłowo 
zainstalowana. 

Ilość dozowanego lodu nie jest stała. • Upewnić się, czy urządzenie jest dobrze 
wypoziomowane i stoi na mocnej, równej 
powierzchni. 

Urządzenie się przelewa albo woda wycieka 
na blat. 

• Upewnić się, że końcówka wężyka drenażowego 
nie znajduje się pod wodą lub nie jest 
zablokowana. 

• Upewnić się, że wężyk drenażowy jest 
prawidłowo zainstalowany i poprowadzony. Patrz 
Przygotowanie,. 

Zwiększone wibracje blendera lub hałas, albo 
wyciek z podstawy dzbana. 

• Sprawdzić zespół ostrzy pod kątem poluzowania 
lub uszkodzenia. W razie konieczności wymienić. 

 

Rozwiązywanie problemów- Komunikaty dotyczące statusu 
Wyświetlony komunikat Rozwiązanie 

 

• Silnik elektryczny blendera jest zbyt gorący. 
Może to być spowodowane przeładowaniem 
dzbana, albo mieszaniem zbyt gęstych 
składników. Zmniejszyć ilość produktu w dzbanie 
i odczekać kilka minut na wystygnięcie silnika 
przez ponownym mieszaniem 

 

• Na leju wewnętrznym samowyładowczym na lód 
znajduje się blokada bezpieczeństwa. Upewnić 
się, że lej znajduje się dokładnie na miejscu. 

 

• Na pokrywie leja samowyładowczego na lód 
znajduje się blokada bezpieczeństwa. Upewnić 
się, że pokrywa znajduje się dokładnie na 
miejscu. 

 

• Na rurce drenażowej znajduje się czujnik, który 
wykaże cofanie się wody w rurce drenażowej. 
Sprawdzić, czy rurka nie jest zablokowana lub 
nie powstały na niej załamania. 

 

• Wielkość napoju i liczba napojów przekroczyły 64 
uncje (1,9l) 

 

• Upewnić się, że dzban jest właściwie osadzony 
na podstawie blendera. Czujniki podkładki 
dzbana chronią silnik przed uruchomieniem jeżeli 
dzban nie jest właściwie osadzony. 
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Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera       
Rozwiązywanie problemów- Komunikaty dotyczące statusu 
 
Poniższe komunikaty serwisowe będą przewijać się dwukrotnie podczas fazy ŁADOWANIA 
USTAWIEŃ cyklu załączania zasilania. 
Wyświetlony komunikat Rozwiązanie 

 

• Zespół tnący blendera powinien zostać wymieniony 
zawsze, gdy jest zużyty lub uszkodzony, lub po 90 
dniach intensywnego użytkowania. Urządzenie 
liczy cykle mieszania i wyświetla przypomnienie. 

 

• Ostrze rozdrabniacza lodu powinno zostać 
wymienione zawsze, gdy jest zużyte lub 
uszkodzone, lub po 90 dniach intensywnego 
użytkowania. Urządzenie liczy cykle rozdrabniania  
i wyświetla przypomnienie. 

 

• Urządzenie liczy ilość cykli i wyświetla komunikat 
„REPLACE BLENDER MOTOR BRUSHES- 
WYMIENIĆ SZCZOTKI SILNIKA BLENDERA”, 
kiedy został osiągnięty zakładany okres żywotności 
szczotek. 

 

• Urządzenie liczy ilość cykli i wyświetla komunikat 
„REPLACE BLENDER MOTOR BELT- WYMIENIĆ 
PAS NAPĘDOWY SILNIKA BLENDERA”, kiedy 
został osiągnięty zakładany okres żywotności 
silnika blendera. 

 

• Urządzenie liczy ilość cykli i wyświetla komunikat 
„REPLACE SHAVER MOTOR BELT- WYMIENIĆ 
PAS NAPĘDOWY SILNIKA ROZDRABNIACZA”, 
kiedy został osiągnięty zakładany okres żywotności 
silnika rozdrabniacza lodu. 

 

• Urządzenie liczy ilość cykli i wyświetla komunikat 
„REPLACE BLENDER MOTOR ASSEMBLY- 
WYMIENIĆ ZESPÓŁ SILNIKA BLENDERA”, kiedy 
został osiągnięty zakładany okres żywotności 
zespołu napędowego blendera. 

 
 

• Czujnik obrotów na silniku rozdrabniacza nie działa 
prawidłowo. 

 
 

 

• Czujnik prędkości na silniku blendera nie działa 
prawidłowo. 
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Pielęgnacja rozdrabniacza lodu/blendera       
 
Konserwacja 
Sprawdzać blender i jego różne części i wymieniać je w sposób następujący: 
 
Codziennie Odłączyć urządzenie od zasilania i zdjąć pojemnik z podstawy, a następnie sprawdzić 

pojemnik, zespół tnący urządzenia pod kątem zużycia, wyszczerbień, połamanych lub 
poluzowanych ostrzy. W razie konieczności wymienić. Jeżeli ostrza są poluzowane, 
natychmiast należy zaprzestać ich użytkowania i wymienić na nowe. 
Patrz „Części zamienne” poniżej. 

Co tydzień Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie sprawdzić izolację przewodu 
zasilającego oraz wtyczkę pod kątem pęknięć.  
Sprawdź „Wniosek o pomoc lub naprawę serwisową” aby uzyskać naprawę lub 
wymianę.  

Co kwartał Wymieniać pojemnik i zespół tnący przynajmniej co 90 dni. 
Patrz „Części zamienne” poniżej. 

 

Części zamienne 
Sprawdź „Obsługa techniczna”, aby zamówić poniższe części. 
 
Opis części Numer części 
Pojemnik 64 oz. 6126-1200 
Zespół tnący 961200 
Zespół ostrzy rozdrabniacza lodu SB1200 
Pas napędowy rozdrabniacza 990028700 
Pas napędowy blendera 990028800 
Zestaw szczotek do silnika blendera 990028900 
Zespół silnika blendera 990029000 
Osłona rynny spustowej/osłona przeciwrozpryskowa 990029100 
Wewnętrzny lej samowyładowczy na lód 990029200 
Pokrywa leja samowyładowczego na lód 330023400 
Podkładka pod dzban 990029500 
Zespół napędowego koła zębatego ze sprzęgłem 990029600 
Wstępnie zaprogramowana karta pamięci MC1200 
Pokrywka pojemnika z nakrywką wlewu 990029800 
Wężyk drenażowy 990029900 
Panel sterowniczy 990030000 
Mieszadło/śruba skrzydełkowa/pierścień uszczelniający typu „O” 990030200 
Zbiornik do rozdrabniania lodu ze zsypem. 990030300 
Pierścienie uszczelniające lej samowyładowczy 990030400 
Główny zespół PCBA 990030500 
Czujnik prędkości obrotów 990030600 
Nóżki poziomujące/przeciwnakrętka 990030700 
Zespół napinacza pasa 990030800 
Lej samowyładowczy wewnętrzny/przełącznik blokady pokrywki leja 990030900 
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ARKUSZ USTAWIEŃ ILOŚCI LODU & CZASU 
MIESZANIA  
 
Koktaile i ich receptury mogą się znacznie różnić, co wpływa na wydajność produktu i profile napojów. 
Dlatego, Hamilton Beach umożliwia wybór spośród wstępnie zaprogramowanych profili mieszania i 
programów ilości lodu, aby sprostać Państwa potrzebom. 
 
USTAWIANIE ILOŚCI LODU 

1. W celu zmiany ustawień z Domyślnego 
Programu Ilości Lodu użyć przycisków ze 

strzałkami  lub , aby przewinąć 
opcje menu do osiągnięcia następującej 
pozycji w menu: 

 

 
 
 

2. Nacisnąć  , aby zmienić program ilości 
lodu. 

 
3. Wybrać Drink Size (rozmiar napoju) i QTY 

(ilość) jakie mają zostać zmienione (np. A-1). 
 Po dokonaniu wyboru cyklu, nacisnąć przycisk 

, aby zatwierdzić wybór. 
 

 
 

4. Użyć przycisków  lub  , aby 
przewinąć programy ilości lodu. Do wyboru jest 
128 programów (od 1000 do 1127). Ilość 
porcjowanego lodu zmienia się rosnąco, tak 
jak zmienia się numer programu. (Przykład: 
Program I000 to minimalna ilość lodu, a 
Program 1127 to maksymalna ilość lodu.) 

 

 
 

5. Po dokonaniu wyboru żądanego programu 

ilości lodu nacisnąć przycisk , aby 
zatwierdzić wybór. Po zatwierdzeniu wyboru, 
urządzenie zaproponuje wybór cyklu 
dodatkowego, jaki ma zostać zmieniony. 
Można wybrać dodatkowy cykl do zmiany, albo 
nacisnąć przycisk stop, aby wyjść. Przycisk 

 może zostać naciśnięty w dowolnym 
momencie, aby wyjść. 

 

Widok wyświetlacza 
Główne informacje dotyczące programowania są widoczne 
na wyświetlaczu 
 

 

 

 
Domyślne Programy Ilości Lodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy Ustawianiu proszę kontaktować się z DZIAŁEM TECHNICZNYM pod 
numerem  071/ 334 65 20. (W celu uzyskania szybszej obsługi proszę przygotować dla operatora, który będzie 
Państwa obsługiwał numery modelu, serii i typu). 
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USTAWIANIE CZASU MIESZANIA 
 

1. W celu zmiany ustawień z Domyślnego 
Programu Czasu Mieszania użyć przycisków 

ze strzałkami  lub  aby przewinąć 
opcje menu do osiągnięcia następującej 
pozycji w menu: 

 

 
 

2. Nacisnąć , aby zmienić program 
ilości lodu. 

 
3. Wybrać Drink Size (rozmiar napoju) i QTY 

(ilość) jakie mają zostać zmienione (np. A-
1). 

 Po dokonaniu wyboru cyklu, nacisnąć 

przycisk , aby zatwierdzić wybór. 
 

 
 

4. Użyć przycisków  lub  aby 
przewinąć programy czasu mieszania. Do 
wyboru jest 32 profili mieszania (od R010 do 
R072). Łączny czas mieszania zmienia się 
rosnąco, tak jak zmienia się numer 
programu. (Przykład: Program R010 to 
minimalny czas mieszania, a Program R072 
to maksymalny czas mieszania.) 

 

 
 

5. Po dokonaniu wyboru żądanego profilu 

mieszania nacisnąć przycisk  

, aby zatwierdzić wybór. Po 
zatwierdzeniu wyboru, urządzenie 
zaproponuje wybór cyklu dodatkowego, jaki 
ma zostać zmieniony. Można wybrać 
dodatkowy cykl do zmiany, albo nacisnąć 

przycisk stop, aby wyjść. Przycisk  
może zostać naciśnięty w dowolnym 
momencie, aby wyjść. 

 

Widok wyświetlacza 
Główne informacje dotyczące programowania są widoczne na 
wyświetlaczu 
 

 
 
Domyślne Programy Czasu Mieszania: 
 

 

 
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy Ustawianiu proszę kontaktować się z DZIAŁEM TECHNICZNYM pod 
numerem 071/ 334 65 20. (W celu uzyskania szybszej obsługi proszę przygotować dla operatora, który będzie 
Państwa obsługiwał numery modelu, serii i typu). 
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