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

 

 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE: podczas posługiwania się urządzeniami 
elektrycznymi należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa,  

włączając poniższe:   
 

• Przed użyciem blendera należy zapoznać się  
z instrukcją. Instrukcję należy zawsze 
przechowywać pod ręką. 

• Nie stosować przedłużacza. 
• Nie stosować do przygotowywania leków, ani do 

zastosowań laboratoryjnych lub farmaceutycznych. 
• W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem 

nigdy nie zanurzać podstawy silnika, przewodu ani 
wtyczki w wodzie ani w innej cieczy. 

• W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda zasilającego, gdy urządzenie 
nie jest używane, a także przed zakładaniem lub 
wyciąganiem części. 

• Aby zapobiec poważnym obrażeniom podczas 
używania blendera należy trzymać dłonie, włosy, 
ubranie i przybory z dala od ostrzy i trzepaczki . 
Szpatułki można używać, kiedy urządzenie NIE 
działa. Unikać dotykania części ruchomych. 

• Codziennie sprawdzać nasadki, włącznie  
z ostrzami i uszczelkami. 

• Ostrza wymieniać co 90 dni, aby uniknąć 
uszkodzenia ostrzy. 

• Nie umieszczać nasadek w zmywarce. 
• Nie stosować na wolnym powietrzu. 

•  Stosować wyłącznie nasadki Hamilton Beach 
dołączone do urządzenia. 

• Nie dopuścić, aby przewód zwisał poza krawędź 
stołu lub lady. Nie dopuścić do kontaktu przewodu  
z gorącymi powierzchniami, włącznie z kuchenką. 

• Nie umieszczać na ani w pobliżu gorącego palnika 
gazowego lub elektrycznego, ani w gorącym 
piekarniku. 

• Ostrza są OSTRE. Należy obchodzić się z nimi 
ostrożnie. 

• Podczas mieszania płynów, zwłaszcza gorących 
stosować wysoki pojemnik lub jednocześnie mieszać 
wyłącznie małe ilości, aby zapobiec rozlewaniu oraz 
chronić przed zranieniem. 

• Do tego produktu nie należy stosować 
wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego. 

• Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód. 
• Odłączać od zasilania, gdy urządzenie nie jest 

używane lub przed czyszczeniem. 
• PODWÓJNA IZOLACJA- CZĘŚCI NIE PODLEGAJĄ 

NAPRAWIE. 
• Nie stosować urządzenia z uszkodzonym 

przewodem lub wtyczką lub po nieprawidłowym 
działaniu, lub gdy urządzenie spadło lub w inny 
sposób zostało uszkodzone. 

 
- ZACHOWAĆ POWYŻSZE INSTRUKCJE- 

 

 OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko uszczypnięcia, zranienia oraz 
zmiażdżenia  
Upewnić się, że blender jest wyłączony i 
odłączony od zasilania przed instalacją lub 
usuwaniem nasadek i części. 
Ostrza są ostre! Zachować szczególną 
ostrożność. 
 
NIE sięgać, ani nie wkładać przyborów do 
pojemnika w czasie działania blendera. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
prowadzić do złamania kości, zranienia 
lub innych poważnych obrażeń. 

 

Ryzyko porażenia prądem 
 
Nie stosować przedłużacza. 
 
Nie zanurzać bazy silnika, przewodu ani 
wtyczki we wodzie, ani w innej cieczy. 
 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
prowadzić do śmierci, pożaru lub 
porażenia prądem. 
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Instrukcja użytkowania blendera ręcznego 
 

 
 
Instrukcja mycia blendera ręcznego 
 

 
 
Przeznaczenie blendera ręcznego: 
 
 
Mikser ręczny jest urządzeniem miksującym substancje płynne, półpłynne i emulsyjne oraz tnącym 
surowce miękkie, półtwarde ( gotowane ), sporadycznie twarde ( produkcja domowa ). 
 
Urządzenie nie może być wykorzystywane do obróbki surowców: 
- zamrożonych 
- twardych ( warzywa twarde typu seler, marchew itp. bez uprzedniej obróbki termicznej ) 


