
1 Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką 
informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

Ostrzeżenie
• Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia 

może doprowadzić do obrażeń ciała.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 

do użytku domowego.
• Nie dotykaj ostrzy, gdy wtyczka urządzenia 

jest włożona do gniazdka elektrycznego. 
W przypadku zablokowania ostrzy przed 
usunięciem składników wyjmij wtyczkę 
urządzenia z gniazdka elektrycznego. 
Zachowaj ostrożność podczas dotykania 
ostrzy, opróżniania pojemnika i czyszczenia 
urządzenia.

• Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z 
gniazdka elektrycznego przed:
• zdjęciem urządzenia z podstawy, zmianą 

akcesoriów lub dotknięciem części, które 
poruszają się podczas pracy urządzenia; 

• składaniem, rozkładaniem i czyszczeniem 
urządzenia; 

• pozostawieniem urządzenia bez nadzoru.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym 

płynie.
• Przed podłączeniem urządzenia upewnij 

się, że napięcie podane na urządzeniu jest 
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, 
obudowa, pokrywka lub dzbanek blendera 
są uszkodzone lub są na nich widoczne 
pęknięcia. Ze względów bezpieczeństwa 
wymianę uszkodzonego przewodu 
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu 
centrum serwisowemu firmy Philips lub 
odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

• Przed rozpoczęciem korzystania z 
urządzenia upewnij się, że część tnąca jest 
dobrze zamocowana, a pokrywka została 
prawidłowo założona na dzbanek blendera.

• Urządzenie nie może być używane przez 
dzieci. Przechowuj urządzenie i przewód 
poza zasięgiem dzieci.

• Urządzenia mogą być używane przez osoby 
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, 
sensorycznymi lub umysłowymi, a także 
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia 
w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod 
warunkiem, że będą one nadzorowane lub 
zostaną poinstruowane na temat korzystania 
z urządzeń w bezpieczny sposób oraz zostaną 
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
• Aby wyeliminować niebezpieczeństwo 

niezamierzonego wyzerowania wyłącznika 
termicznego, nigdy nie podłączaj urządzenia 
do zewnętrznego urządzenia włączającego, 
np. włącznika czasowego, ani do obwodu, 
który jest regularnie włączany i wyłączany 
przez takie urządzenie.
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• Zachowaj ostrożność podczas wlewania 
gorącego płynu do robota kuchennego lub 
blendera, gdyż możliwe jest jego wydostanie 
się z urządzenia w wyniku nagłego parowania.

• Nigdy nie zakładaj ani nie zdejmuj dzbanka 
blendera, naczynia rozdrabniacza lub 
naczynia młynka z podstawy części 
silnikowej, gdy urządzenie jest włączone. 

• Przed użyciem zapoznaj się z procedurą 
czyszczenia opisaną w instrukcji obsługi.

• Zachowaj ostrożność, ponieważ 
powierzchnia elementu grzejnego może 
pozostać gorąca po zakończeniu pracy.

Uwaga
• Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych 

producentów, ani takich, których nie zaleca w 
wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie 
tego typu akcesoriów lub części spowoduje 
unieważnienie gwarancji. Podłączaj 
urządzenie wyłącznie do uziemionego 
gniazdka elektrycznego.

• Nie przekraczaj maksymalnego poziomu 
zawartości oznaczonego na dzbanku blendera.

• Nie przekraczaj maksymalnej ilości 
składników ani czasów przygotowania 
podanych w stosownej tabeli.

• Jeśli składniki przywierają do ścianek 
dzbanka blendera, wyłącz urządzenie i wyjmij 
wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Następnie 
za pomocą łopatki usuń składniki ze ścianek.

• Nigdy nie wkładaj do dzbanka blendera 
składników o temperaturze o 80°C wyższej 
niż temperatura otoczenia. Nie wlewaj 
zimnej wody do części tnącej ani dzbanka 
blendera natychmiast po użyciu. Poczekaj, 
aż całkowicie wystygną.

• Urządzenie można włączyć jedynie wtedy, 
gdy dzbanek blendera jest prawidłowo 
założony na część silnikową.

• Nie dotykaj elementu grzejnego, elementu 
łączącego ani części tnącej po użyciu. Przed 
rozpoczęciem czyszczenia lub demontażu 
odczekaj ok. 30 minut, aż ostygną.

• Poziom hałasu: Lc = 86 dB (A).

Gotowanie

Ostrzeżenie
• Nie przepełniaj dzbanka blendera, ponieważ 

wrząca woda może wydostać się na zewnątrz.
• Nie zdejmuj pokrywki podczas gotowania wody.
• Uważaj na parę wydobywającą się 

z urządzenia, ponieważ może ona 
spowodować oparzenia. Zachowaj 
ostrożność, dotykając pokrywki i miarki.

Uwaga
• Przed użyciem odczekaj, aż urządzenie 

ostygnie do temperatury pokojowej.
• Po użyciu wyczyść część tnącą i dzbanek 

blendera.

• Przed włączeniem urządzenia zawsze sprawdź, 
czy pokrywka została prawidłowo zamknięta/
założona na dzbanek oraz czy miarka została 
poprawnie umieszczona w pokrywce.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do 
podgrzewania.

Miksowanie

Ostrzeżenie
• Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych 

przedmiotów do dzbanka blendera podczas 
pracy urządzenia.

• W przypadku zablokowania ostrzy przed 
usunięciem składników, które je blokują, wyjmij 
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Uwaga
• Aby zapobiec rozlewaniu się płynów, nie 

wlewaj do dzbanka blendera więcej niż 
1,5 litra płynu, zwłaszcza przy miksowaniu 
z dużą szybkością. Nie wlewaj do dzbanka 
blendera więcej niż 1,5 l płynu, jeśli jest on 
gorący lub może wytworzyć dużo piany.

• Nie używaj urządzenia dłużej niż 3 minuty 
bez przerwy. Przed ponownym użyciem 
urządzenia zaczekaj na jego schłodzenie.

• Przed włączeniem urządzenia zawsze 
sprawdź, czy pokrywka została prawidłowo 
zamknięta/założona na dzbanek oraz czy 
miarka została poprawnie umieszczona w 
pokrywce.

Wbudowana blokada bezpieczeństwa
Ta funkcja powoduje, że urządzenie można włączyć jedynie wtedy, gdy dzbanek 
blendera jest prawidłowo założony na część silnikową. Prawidłowe zamocowanie 
pojemnika rozdrabniacza wielofunkcyjnego powoduje zwolnienie wbudowanej 
blokady bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie
Blender jest wyposażony w funkcję zabezpieczającą, chroniącą go przed 
nadmiernymi obciążeniami. W przypadku przeciążenia automatycznie włącza 
się zabezpieczenie, a urządzenie przestaje działać. W takim przypadku ustaw 
pokrętło w pozycji „0”, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj 15 
minut, aż urządzenie ostygnie. Usuń składniki z dzbanka blendera i wyczyść go 
przed ponownym użyciem. 

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed wygotowaniem wody. 
Urządzenie wyłącza się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się 
oznaczenie  (wysoka temperatura), jeśli przez przypadek włączono je bez 
płynu lub z jego zbyt małą ilością. Odczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie, 
i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Pokrętło regulacyjne będzie 
ustawione na „0”, a urządzenie będzie gotowe do ponownego użycia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi 
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling  
Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom 
Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i 
nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić 
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com 
lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu 
znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum 
Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.


