
BLENDER MIKSER DO KOKTAJLI
model: AG634

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mocny i kompaktowy blender elektryczny z dwoma szczelnymi i przezroczystymi pojemnikami w 
zestawie!

Urządzenie zapewnia bardzo wygodne, szybkie i prawie bezobsługowe miksowanie produktów spożywczych! Nie
wymaga stosowania dodatkowych naczyń i pojemników dzięki swojej niezwykle przemyślanej konstrukcji! 
Dołączone w komplecie pojemniki posiadają specjalne otwory do picia, co eliminuje konieczność przelewania 
gotowych miksów. Są bardzo szczelne i wykonane z solidnego tworzywa sztucznego, można więc ich używać 
nawet w podróży albo podczas uprawiania sportu bez ryzyka rozlania się zawartości! Smukły kształt pojemników 
pozwoli bezpiecznie umieścić je w samochodowym uchwycie - cap holderze! Dzięki dobrej dostępności do 
wszystkich elementów, czyszczenie zestawu jest bajecznie proste i nie powinno nikomu sprawić kłopotu! Silnik o 
mocy aż 180W oraz wytrzymałe, stalowe łopatki wirnika pozwolą szybko i dokładnie rozdrobnić nawet twardsze 
owoce czy warzywa wyciskając z nich dosłownie wszystkie soki.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Duża moc blendera (aż 180W), drzemiąca w estetycznej i kompaktowej obudowie! 
• Niezwykła prostota obsługi i łatwość czyszczenia, dzięki dobrej dostępności do wszystkich elementów 

urządzenia. 
• Wirnik silnika elektrycznego i jego łopatki, zostały wykonane z solidnej stali nierdzewnej co zapewni 

długie, bezproblemowe użytkowanie urządzenia oraz dokładne szatkowanie żywności. 
• Dodatkowe, szczelnie zamykane pojemniki w zestawie (o pojemności aż 500 ml), eliminują 

konieczność przelewania gotowych miksów do innych naczyń. 
• Smukły kształt pojemników pozwoli trzymać je bezpiecznie w samochodowym uchwycie na napoje. 
• Szczelne zamknięcie pojemnika umożliwia jego użytkowanie w ruchu (np. przy uprawianiu sportu) i 

czyni go tak mobilnym jak zwykły bidon! 
• Przezroczysta obudowa pojemnika pozwala na bieżący podgląd efektów pracy. 
• Mocne i wytrzymałe, stalowe łopatki wirnika pozwalają szybko i dokładnie zmiksować nawet większe 

kawałki owoców czy warzyw. 
• Włącznik/wyłącznik posiada specjalne zabezpieczenie, które eliminuje ryzyko skaleczenia przy 

nieprawidłowym użytkowaniu. 
• Mikser posiada specjalne antypoślizgowe nóżki na podstawie, dzięki czemu nie da się go tak łatwo 

wywrócić i zabrudzić naszej powierzchni roboczej. 

Specyfikacja techniczna:

• Materiał: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna (wirnik) 
• Moc: 180W 
• Pojemność pojemnika: 500 ml 
• Prędkość obracania: 12500 RPM (obrotów na minutę) 
• Głośność: 80dB 
• Zasilanie: 220-240V 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Włącznik/wyłącznik z zabezpieczeniem 
• Antypoślizgowe nóżki na podstawie blendera 
• Wirnik i łopatki z wytrzymałej stali nierdzewnej 
• Waga całego zestawu: 1 kg 
• Długość przewodu zasilającego: 1,1 m 
• Kolor: zielony 

Wymiary:

• Wysokość blendera: 14,5 cm 
• Średnica blendera u podstawy: 10 cm 
• Średnica blendera przy wirniku: 9,5 cm 
• Wysokość pojemnika: 23 cm 
• Szerokość pojemnika: 7 cm 

W zestawie:

• Elektryczny blender kielichowy o mocy 180W 
• 2 pojemniki z bezpiecznym zamknięciem o pojemności 500 ml każdy 

2. Instrukcja montażu i obsługi:

→ Wyjmij urządzenia z opakowania wraz z całym zestawem.
→ Umieść końcówkę z ostrzem w otworze bidonu pewnie odkręcając uchwyt z korkiem i wkręcając 
tam mocno końcówkę z ostrzem.
→ Obróć butelkę końcówką z ostrzem do dołu i nakręć ją na blender. Zwróć przy tym uwagę na 
specjalne trzy wyżłobienia i przekręć bidon zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jego 
zblokowania się i pewnego umieszczenia w blenderze.
UWAGA: Blender nie uruchomi się, jeżeli bidon z ostrzem nie zostanie w nim prawidłowo i 
bezpiecznie osadzony!
→ Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, po upewnieniu się, że bidon jest prawidłowo 
zamontowany.
→ Aby uruchomić urządzenie należy wcisnąć i trzymać przycisk zasilający na froncie blendera przez 
tak długi czas, przez jaki chcemy miksować zawartość bidonu.
→ Po zmiksowaniu, odkręć bidon przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podnieś bidon i obróć go 
korkiem z ostrzem do góry, następnie odkręć korek i dostań się do zawartości :) Gotowe!

UWAGA: Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci i od małych dzieci!
→ Istnieje ryzyko porażenia prądem po ekspozycji na wodę bądź dużą wilgoć!
→ Istnieje ryzyko skaleczenia się ostrzem miksującym! Zostały wykonane z ostrej stali!
→ Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia! Może to spowodować jego uszkodzenie bądź 
utratę prawa do rękojmi i gwarancji!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez 
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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