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UA ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ

Дякуємо за придбання ручного міксера 
PRIME Technics. Він був створений і 
виготовлений для надійного використання 
протягом багатьох років.

Ця інструкція з експлуатації має забезпечити  
правильне утримання і використання приладу. 
Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
Тримайте інструкцію з експлуатації  у безпечному 
місці. Додайте цю інструкцію з експлуатації, якщо 
передаватимете прилад комусь іншому. 

Інструкція 
з експлуатації

Відповідальність Постачальник не несе відповідальності за 
пошкодження, нанесені внаслідок недотримання 
інструкції з експлуатації. А також  за проблеми 
з приладом у випадках, коли він використовується 
у цілях, для яких не передбачений, а також коли
експлуатується, ремонтується або обслуговується 
неправильно.

Нотатки щодо 
інструкції з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Наголошує на діях, які, у разі ігнорування, 
можуть призвести до ризику для життя або смерті.

УВАГА!
 Позначає замітки про ризики, що можуть 
 заподіяти пошкодження. приладу. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Наголошує на порадах і іншій корисній 
інформації в інструкції з експлуатації. 
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Декларація 
Відповідності СЕ 

Цей прилад задовольняє вимоги Закону про 
Безпечність Придуктів і Приладів(GPSG) і 
Директиви ЄС. Прилад має мітку ЄС у 
паспортній табличці.

Сфера користування Цей прилад розроблений лише для домашнього 
користування. Він не підходить для використання 
у бізнесі та промисловості. В іншому випадку, він 
буде сприйматись як той, на який не 
розповсюджуються гарантійні умови нашими 
сервісними центрами.

Неавторизоване 
користування

Приклади неавторизованого користування 
зазначені тут,  можуть призвести до 
несправностей, пошкоджень приладу або власне 
особистих поранень. 

 • Цей пристрій не розроблений для користування персонами 
  (включаючи дітей) із обмеженими фізичними або
  ментальними можливостями або тим хто не має достатнього 
  досвіду в експлуатації  даного приладу. Такі особи можуть 
  користуватися  приладом тільки після проходження
  інструктажу та  під наглядом людини, яка несе 
  відповідальність за їхню безпеку.
 • Електричні пристрої не іграшки для дітей! Тому користуйтесь 
  і зберігайте пристрій подалі від зони досягання дітей. Діти не 
  усвідомлюють небезпеку, що виникає при користуванні 
  електричним приладом. Не дозволяйте електричному шнуру
  звисати з приладу.
 • Тримайте пакувальні плівки далі від дітей – є небезпека 
  удушення! 
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Безпека це важливо Для того, щоб впевнитись у власній безпеці і 
безпеці інших, будь-ласка  упевніться, що ви 
прочитали інструкцію з безпеки перед тим, 
як користуватиметесь приладом. 

Зберігайте цю інформацію у безпечному місці 
для майбутнього користування.

Під час користування електричним приладом, 
завжди виконуйте  базові застережні заходи. 

З метою зменшення ризику виникнення 
вогню, електричного шоку, або поранень:

• Пристрій призначений лише для приватного, 
 побутового користування. Його використання 
 в будь-яких інших цілях пошкодить пристрій.

• Перед використанням перевірте чи ваша
 місцева напруга співпадає із тою, що потрібна 
 головному адаптеру.

• Пристрій не є іграшкою, тому будь ласка 
 будьте уважними, коли діти поряд.

• Постійно перевіряйте пристрій і з’єднання на
 наявність видимих ушкоджень. Пристрій ні в 
 якому разі не можна використовувати, якщо 
 головний блок пошкоджений, або наявні якісь 
 інші ушкодження. В цьому випадку будь-ласка
 зверніться у сервісний центр. 
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Важливі застереження

 • Перед користуванням приладом, упевніться, що вимоги 
 до потужності у вашому пристрої відповідають тим, що 
 дає ваша електрична система. 

Перед використанням пристрою будь-ласка 
прочитайте спершу посібник з експлуатації.

 • Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром 
 або вилкою а також у разі навності пошкоджень, що 
 виникли в процесі транспортування чи єксплуатації. 
 Поверніть прилад до сервісного центру для експертизи, 
 ремонту чи заміни. 

 • Будьте особливо уважні, коли прилад увімкнений.
 Тримайте прилад у зоні недосяжності дітей. 

 • Використання насадок для приладу, що не 
 рекомендовані компанією, може призвести до займання,
 електричного шоку чи поранення.

 • Не очищуйте прилад хімічними речовинами, металевою 
 щіткою для посуду або іншими абразивними  засобами.

 • Не доторкайтесь до рухомих частин.

 • Упевніться, що пристрій вимкнений перед тим, як
 з’єднувати чи від’єднувати його від мережі
 енергопостачання. 

 • Завжди будьте обережні під час користування приладом.

 • Ніколи не тягніть шнур живлення, щоб від’єднати від 
 розетки. Тримайте шнур подалі він джерел високої 
 температури чи гострих кутів. 

 • Не користуйтесь приладом за межами приміщень. 

 • Завжди захищайте блок із мотором від води чи  
 надмірної вологості. 

 • Торкайтесь до приладу тільки сухими руками.

 • Ніколи не від’єднуйте насадки для збивання чи для 
 замішування від основного блоку, якщо прилад ще 
 підключений до мережі. Завжди спершу роз’єднуйте 
 блок від мережі. 
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Важливі застереження • Ніколи не чистьте насадки для збивання чи 
 замішування тіста під водою, поки вони все 
 ще під’єднані до основного блоку. 

•С лідкуйте за тим, щоб насадки для збивання і
 замішування тіста не доторкались до шнура 
 живлення під час роботи приладу.

•Я кщо шнур живлення пошкоджено під час 
 роботи приладу, від’єднайте його негайно від 
 мережі. Не доторкайтесь до шнура, до того як 
 відімкнете електропостачання. 

•В ід’єднайте прилад від електропостачання, 
 якщо він не використовується, перед тим, як 
 будете вставляти і виймати частини, а також 
 перед чищенням. 
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Специфікації

 • Споживання енергії: 425 В
 •Н апруга; 220-240В/50 Гц
 • Клас захисту: ІІ

1. Кнопка швидкості
2 . Кнопка – «Турбо»
3 . Блок мотору
4 . Кнопка виймання насадок
5 . Роз’єми для насадок для 
    збивання/замішування тіста
6 . Насадки для замішування тіста
7 . Насадки для збивання
8 . Коробка для зберігання насадок
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Розпаковка і перше 
використання

Розпакуйте ваш пристрій і перевірте вміст 
пакування на цільність (див. обсяг поставки). 
Якщо ви помітили якісь ушкодження, що могли
виникнути при транспортуванні, негайно
звʼяжіться з продавцем приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Ніколи не користуйтесь насадками із дефектами.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Збережіть пакування для майбутнього 
зберігання і транспортування приладу
(наприклад: для переїзду, сервісу).

Перед використанням 
приладу

 • Ваш ручний міксер був створений для змішування,
  збивання, подрібнення і замішування продуктів і 
 напоїв. Цей продукт лише для домашнього 
 користування.
 • Перед тим, як розберете пристрій, упевніться, 
 що пристрій вимкнений і роз’єднаний. 

Користування приладом із 
насадками для збивання і
замішування тіста

 • Використовуйте насадки для змішування, збивання, 
 подрібнення і кремування рідин і сумішей.
 • Вимкніть пристрій
 • Вставте стрижень насадки в один із отворів у блоці 
  мотора. 

ЗАМІТКА!
Гачок для тіста із сірим пластиковим кільцем 
потрібно вставляти в отвір з позначкою у 
вигляді стрілки, як на малюнку.

• Штовхайте і повертайте гачок насадки до тих пір, 
 доки він не зафіксується у потрібному місці.
• Повторіть це для іншої насадки.
• Вийміть гачки насадок для збивання чи 
 замішування тіста.
• Тримайте кнопку «Виймання» не натиснутою
• Потягніть насадки для збивання чи замішування 
 тіста і вийміть з блоку пристрою.
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 • Щоб увімкнути, посуньте кнопку швидкості до
 однієї із позицій від 1 (найнижча) до 4 (найвища). 
 Рекомендується починати на низькій швидкості і 
 потім поступово піднімати її  за потребою.

 • Щоб вимкнути, посуньте кнопку до позиції «0».

 • Використовуйте «Турбо» кнопку для прямої 
  максимальної  швидкості. З міркувань безпеки, 
  функцію «Турбо» не можна використати, коли 
  головний перемикач знаходиться на позиції

 • При роботі з рідинами, використовуйте низьку 
 швидкість для того щоб уникнути  розбризкування 
 рідини на пристрій. 

 • Міцно тримайте контейнер, який ви
 використовуєте для міксера.
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Очищення та догляд
за пристроєм

 • Перед чищенням приладу, вимкніть його і 
 роз’єднайте.

 • Промийте насадки для збивання і замішуванн
 я тіста у теплій мильній воді і добре висушіть. 

 • Протріть блок із мотором вологою тканиною.
 Не використовуйте ніяких абразивних або інших
 очисників на основі розчинників.

 • Не занурюйте блок із мотором у воду або іншу  
 рідину.
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Якщо  термін  експлуатації пристрою закінчився, 
особливо якщо виникають перешкоди при 
користування, зробіть пристрій непридатним для 
використання  шляхом відрізання силового кабелю.

Пристрій підлягає переробці згідно із 
законодавством щодо навколишнього середовища, 
яке діє у вашій країні.

Пакування вашого пристрою складається із 
матеріалів, придатних для утилізації. Помістіть їх, 
посортованих за матеріалами, у баки утилізації, 
щоб вони могли бути переробленими.

За порадою з утилізації звертайтесь до ваших 
місцевих органів або постачальників. 

Цей пристрій відповідає директиві 2002/96/ЕС WEEE.
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Якщо у вас виникли 
проблеми

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ

Дорогий користувачу, наші продукти підлягають 
жорсткому контролю якості. Якщо цей пристрій
незважаючи на це, викликав якісь ускладнення, 
ми приносимо свої  щирі вибачення.

Перед тим, як ви з’єднаєтесь із нашим сервісним  
центром, перевірте, чи ви не можете виправити
проблему самостійно. 

 Переносьте пристрій в оригінальному пакуванні, 
 або схожому пакуванні потрібного розміру, щоб 
 уникнути ушкодження пристрою. 

Відправка





PRIME Technics

























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


