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Super Choppe Express
Model: CH-101G

Instrukcja obsługi
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie i wybór tego produktu. Wierzymy, że będziesz z 
niego w pełni zadowolony. W instrukcji opisano zasady efektywnego korzystania z produktu.
Instrukcję należy zachować, żeby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź wszystkie elementy.
Z produktu nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
manualnych bądź umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, 
że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i 
rozumieją potencjalne zagrożenia eksploatacyjne.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przed użyciem miksera upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na
etykiecie. Pamiętaj, żeby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania zawsze kiedy zostawiasz je 
bez nadzoru, przed montażem, demontażem oraz czyszczeniem.
Nie pozwalaj dzieciom używać blendera bez nadzoru. Nie włączaj blendera, jeśli w jakikolwiek 
sposób został uszkodzony. W celu naprawy, wymiany akcesoriów lub przewodu zasilającego 
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie wolno zanurzać 
jednostki napędowej w wodzie. Zabronione jest uruchamianie blendera lub naciskanie przycisku 
sterującego mokrymi rękami. Temperatura wody podczas czyszczenia akcesoriów blendera 
nie powinna przekraczać 60°C. Nie uruchamiaj urządzenia jeśli części wewnętrzne zostały 
uszkodzone. Nie wkładaj palców, ani żadnych przedmiotów do miski blendera podczas pracy 
silnika. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia. Używaj tylko dostarczonych akcesoriów do blendera. Używaj blendera tylko zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Nie używaj blendera i akcesoriów do innych celów, niż te określone w 
niniejszej instrukcji użytkowania. Ze względu na ostre noże należy zachować ostrożność podczas 
opróżniania miski oraz w trakcie czyszczenia.  Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie próbuj używać 
noży ani akcesoriów urządzenia do niczego, do czego nie są przeznaczone. Niewłaściwe użycie 
lub uszkodzenie noży lub akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń.

Opis części: Przełącznik  
(2 prędkości)

Silnik

Plastikowa ochronna 
osłona (pokrywa)

Nóż bocznyUchwyt noża

Szklana misa

Nóż główny
Antypoślizgowa podstawa
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Instrukcja korzystania z miksera
Wyjmij wszystkie części produktu z opakowania. Umieść szklany pojemnik (miskę) na płaskiej 
powierzchni i umieść pod nim matę antypoślizgową. Usuń plastikowe osłony ostrzy noży. 
Upewnij się, że uchwyt noży z nożami jest prawidłowo umieszczony na środku miski. Włóż 
jedzenie. Niektóre rodzaje żywności (np. mięso, cebula, marchewka itp.) należy pokroić na 
mniejsze kawałki. Dobierz odpowiednią ilość i wielkość produktów, aby nie przeciążyć silnika. 
Zamknij pojemnik plastikową pokrywką. Umieść jednostkę z silnikiem na pokrywie. Sprawdź, 
czy wszystko jest prawidłowo ustawione, upewnij się, że plastikowa osłona, noże i silnik są 
zainstalowane we właściwym miejscu. Trzymaj miskę z pokrywą jedną ręką, a drugą ręką 
naciśnij przełącznik (możesz wybrać jedną z dwóch prędkości), mikser się uruchomi. Zwolnij 
przełącznik, blender przestanie działać. Dostosuj szybkość i czas pracy do rodzaju i wielkość 
przetwarzanej żywności. Odłącz blender i ściągnij jednostkę sterującą dopiero po zatrzymaniu 
się noży. Zdejmij plastikową osłonę, najpierw wyjmij noże i dopiero wtedy jedzenie. (Noże są 
bardzo ostre, więc należy zachować ostrożność podczas ich obsługi, żeby nie uszkodzić dłoni 
ani innych części ciała.)
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu, do szklanej misy nie wlewaj wody, ani nie wkładaj 
produktów o temperaturze powyżej 50°C. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przed każdym wkładaniem i wyciąganiem noży odłącz mikser od sieci!!!

Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Nie działa po włączeniu Jednostka z silnikiem jest nie 
prawidłowo zamocowana

Ustaw jednostkę silnikową tak, aby 
pasowała do pokrywy 

Blender zatrzymuje się podczas 
użytkowania

1. Niskie napięcie
2. Za dużo składników
3. Automatyczna ochrona przed 
przeciążeniem silnika

1. Sprawdź napięcie
2. Zmniejsz ich ilość w pojemniku
3. Pozwól silnikowi ostygnąć  
(ok. 15 - 20 minut)

Zapach silnika przy pierwszym 
użyciu

Jest to normalne przy pierwszym 
użyciu produktu

Jeśli zapach ten utrzymuje się po 
wielokrotnym użyciu silnika, wyślij 
go do działu obsługi

Nietypowe wibracje lub hałas 1. Uchwyt noża nie jest prawidłowo 
zainstalowany
2. Urządzenie stoi niestabilnie
3. Za dużo składników

1. Usuń składniki i prawidłowo zain-
staluj noże na swoim miejscu
2. Ustaw urządzenie prosto na 
równej powierzchni
3. Zmniejsz ich ilość w pojemniku

Konserwacja
* Unikaj narażania urządzenia na uderzenia, może to spowodować jego zdeformowanie i uszkodzenie.
* Po użyciu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyczyść blender, wytrzyj wszystkie części 
suchą szmatką i przechowuj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu.

Czyszczenie
* Nóż jest zdejmowany i można go wyczyścić. Ze względów bezpieczeństwa podczas 
wyciągania i czyszczenia noży zaleca się używanie rękawic ochronnych. 
* Należy zachować ostrożność podczas obsługi noża, opróżniania pojemnika i czyszczenia. Aby 
uniknąć ryzyka, nie używaj noży ani akcesoriów innych niż te, które były fabrycznie zapakowane 
z produktem. Niewłaściwe użycie lub montaż noży lub akcesoriów może być niebezpieczny.
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* Po oczyszczeniu i wysuszeniu ponownie złóż mikser. Podczas zakładania noży zwróć uwagę na 
to, żeby nie skaleczyć sobie rąk.
* Wszystkie części można czyścić detergentem i gąbką, nie używaj szczotki drucianej, aby 
uniknąć uszkodzenia powierzchni miksera.
* Szklaną miskę i plastikową pokrywkę można myć w zmywarce.
* Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie, zewnętrzną powierzchnię można przetrzeć 
tylko wilgotną ściereczką. Nie polewać wodą, aby zapobiec przedostaniu się wody do silnika i 
spowodowaniu awarii.
* Blender nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba 
że osoba ta jest nadzorowana lub poinstruowana w zakresie korzystania z urządzenia.
* Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe: AC 230 V / 50 Hz
Moc:   350 W
Pojemność pojemnika:  1,8 l

Ochrona środowiska naturalnego 
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej 
utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów 
może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, 
jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. 

Gwarancja nie obejmuje: 
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania, 
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 

elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania), 
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 

nieodpowiednie użytkowanie itp.), 
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp., 
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu 

w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub 
nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp., 

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. 

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu. Za uszkodzenia mechaniczne 
reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy 
mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


