
E29MST





UA

 1. Корпус з електродвигуном.  

 2. Кнопка від’єднання насадок. 

 3.У вімк./вимк. і 4-ступенева швидкість.

 

Інструкція з користування
міксеру

 4. Турбоперемикач.

 5.Н асадка для збивання.

 6.Н асадка для замішування.

Ми дякуємо вам за те, що обрали міксер PRIME Technics. 
Цей продукт зробить ваше життя простішим.
Задля того, щоб отримати найкращий результат, будь-ласка 
уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальшого
користування. 

ВАЖЛИВІ ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

 • Впевніться, що напруга, встановлена для міксера, відповідає загальній 

напрузі у вашому житлі. Наша компанія не несе відповідальності за 

будь-які збої, причиною яких є невідповідність напруги або за такі 

пошкодження, що не покриваються гарантією.

 •В аш прилад призначений лише для домашнього вжитку. 

Не використовуйте його за промисловою метою.

 • Зберігайте пристрій подалі від дітей і поза зоною їх досяжності.

 • Цим пристроєм можна користуватись дітям з 8 років і людям з 

обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями,

 якщо вони знаходяться під наглядом, або отримали інструкції, щодо 

користування у безпечний спосіб, а також були попередженні про всі 

небезпеки. Діти не повинні гратись із приладом. Діти не повинні 

виконувати очищення і догляд за приладом без нагляду дорослих.

Завжди від’єднуйте міксер від мережі, якщо він залишений без нагляду,

 а також перед збиранням, розбиранням та очищенням. 

 •Д ля того, щоб запобігти пошкодженню пристрою, не використовуйте 

подовжувачі, що надають недостатній струм.

 



• Не залишайте пристрій поруч із джерелами тепла: полумʼям газу, 

електричним нагрівачем, розпеченою духовкою.

•Н е допускайте звисання шнура з краю столу або стільниці та дотику

 його до інших пристроїв.

 • НІКОЛИ не занурюйте частину корпусу з електродвигуном у воду або
 інші рідини. Негайно від’єднайте пристрій від  мережі, якщо корпус став
 вологим з будь-яких причин.
 • ЗАВЖДИ від’єднуйте ваш пристрій від мережі, якщо він не 
використовується, перед тим, як замінити додаткове приладдя, а також 
перед транспортуванням та чисткою.
 • Не користуйтеся міксером із пошкодженим шнуром, вилкою, а також 
у всіх випадках, коли пристрій був зіпсований внаслідок будь-який дій, 
зокрема, удару об поверхню. 
  • НІКОЛИ не намагайтеся пристосувати до вашого міксера насадки від 
приладів інших моделей.
 •У никайте дій, які можуть пошкодити шнур або вилку вашого пристрою.
 Не переносьте ваш пристрій, тримаючи його за шнур. Для того, щоб 
від’єднати, тримайте вилку  і не тягніть за шнур. 
 •Н е користуйтесь насадками для збивання і замішування, якщо чаша 
порожня або відсутня. Ваш пристрій може бути пошкоджено.  
 •Н амагайтесь не доторкатись до рухомих частин, коли вони увімкнені. 
Не тримайте руки, волосся, одяг або інші прилади близько до
 працюючого міксера.
 •  Перед миттям завжди виймайте усе додаткове приладдя з міксера.
 • Для того, щоб уникнути перегрівання двигуна, використовуйте 
насадки для замішування тіста на меншій швидкості або на 2 позиції.
 •Н е використовуйте міксер для збивання нехарчових продуктів та
 інших матеріалів. 
 • Не втручайтесь у роботу міксера  окрім як з метою очищення і ,
догляду.
 • Використовуйте ваш прилад лише для
 рекомендованих цілей.



МІКСЕР PRIME TECHNICS КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ ДОДАТКОВИМИ 
НАСАДКАМИ:

 • Насадки для збивання: використовуються для замішування рідкого 
тіста і приготування кремів, соусів, пудингу, тощо.
 • Насадки для замішування: використовуються для приготування 
густішого тіста для печива, а також для збивання масла і цукру. 

Міксер PRIME Technics комплектується додатковими насадками:

 •Н асадки для збивання: використовуються для замішування рідкого 

тіста і приготування кремів, соусів, пудингу, тощо.

 • Насадки для замішування: 

використовуються для приготування 

густішого тіста для печива, а також для 

збивання масла і цукру. 

Перед тим, як приєднати насадки для

 збивання чи замішування до міксера: 

 ● упевніться, що ваш прилад вимкнений, 

перемикач знаходиться на позиції 0 і його 

основний штекер від’єднаний від мережі;

 ● обережно натискайте на насадку до тих 

пір, поки вона повністю не  розміститься у

 місці під’єднання насадок для збивання. 

ЗАМІТКА: Будь ласка вставте насадку для 

замішування з сірим диском в отвір

 відмічений стрілочкою. Вставте насадку 

для збивання з білим диском в інший отвір. 

 • Помістіть матеріали, які ви хочете збити 

або замісити, у миску. Використовуйте

 міксер на швидкості, яка підходить для 

збивання певного виду продукту. Ви можете збільшити або зменшити 

швидкість пристрою за рахунок натискання перемикача швидкості вліво

 або вправо. Ми рекомендуємо вам починати збивання на низькій 

швидкості, а потім збільшувати її поступово. 

 



• Використовуйте міксер всередині посудини, у яку ви попередньо 

помістили продукти для збивання і тримайте насадки перпендикулярно 

до дна посудини. Постійно рухайте міксер усередині посудини, таким  

чином, продукти будуть краще перемішуватись. Якщо хочете зібрати

 суміш, що знаходиться по краях посудини, за допомогою будь-якого 

інструменту, ЗАВЖДИ вимикайте міксер.

 • Якщо ви хочете додати нові продукти під час збивання або 

замішування, встановіть швидкість на 1 рівень, а потім поступово 

її збільшуйте. 

 • Коли ви закінчили вашу роботу, встановіть швидкість на позицію 

«0»(вимк.), а потім натисніть на кнопку від’єднання насадок, для того 

щоб вийняти насадки з пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте насадки для збивання чи 

замішування постійно впродовж більше 3-х хвилин. Після такого 

часу дайте двигуну охолонути.

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ
Ми рекомендуємо вам використовувати 
наступні швидкості для того, щоб отримати 
найкращий результат для сумішей, які ви 
готуєте.
OFF (Вимк.)0
НИЗЬКА
1 Для змішування рідин і сухих речовин, збивання масла і цукру.
2 Для приготування соусів, пудингів і рідкого тіста.
СЕРЕДНЯ
3 Для приготування тіста, збивання масла і цукру, а також  тіста для
 печива і тортів.
ВИСОКА
4 Для приготування пінистого тіста, легкого тіста (кускове тісто) і крему, 
збивання яєць (білок, жовток; білок + жовток), картоплі і пюре.
Турбоперемикач
 • Турбоперемикач можна використовувати у будь-який момент, 
незалежно від положення перемикача швидкості (За винятком позиції 0)
 • В ТУРБО позиції ви можете використовувати міксер на найвищій 
швидкості пару секунд.
 • Для того, щоб уникнути пошкодження міксера і його двигуна, через
 перегрівання, не використовуйте ТУРБО позицію довше ніж 1 хвилину 
постійного використання. Після такого часу, дайте двигуну пристрою 
охолонути.



Технічні характеристики

220-240 В – 50-60 Гц

425 Вт

4-ступеневий перемикач швидкості

Продукт відповідає ЕЕЕ директивам.

WEEE

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ 
 • Коли ви завершили із міксером, спочатку встановіть перемикач 
Увімк./Вимк. на позиції «0». Потім від’єднайте ваш пристрій від мережі.
 • Від’єднайте будь які додаткові насадки шляхом натискання донизу
 кнопку від’єднання, далі витягніть їх з отвору. Ви можете мити насадки 
вашого міксера і теплій воді, або вручну, або у посудомийці. Перед тим, 
як знову використовувати насадки, ЗАВЖДИ  упевнюйтесь, що вони 
повністю сухі.
 • НІКОЛИ не занурюйте ваш прилад у воду або будь-яку іншу рідину. 
Ви можете витерти ваш міксер і його головний роз’єм  вологою 
тканиною. Однак, потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО ретельно їх висушити. 

Цей продукт містить матеріали для переробки, що відповідають 
директивам WЕЕЕ. Не розцінюйте цей продукт як не відсортовані 
побутові відходи. Будь ласка з’єднайтесь з вашими місцевими 
органами для інформації про найближчий пункт прийому.  















Імпортер: 29000, Україна, м. Хмельницький, 
вул. Чорновола, 23, ПП "Коннект»


