
Przenośny mini-blender
NU30W

Instrukcja

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem



Budowa urządzenia

1. Główny silnik 2. Uszczelka 3. Ostrze 4. Zewnętrzna obudowa
5. Pojemnik 6. Przycisk Wł./Wył. 7. Dioda 8. Port DC 9. Kabel USB

Ostrzeżenia
1.  Nie otwieraj  pokrywy zbiornika gdy urządzenie działa i  nie  dotykaj
ruchomych części.
2. Żadne inne elementy urządzenia nie powinny stykać się z ostrzem ani
go blokować.
3. Nie należy zostawiać w zbiorniku jedzenia na dłużej niż 6 godzin.
4. Nie należy czyścić blendera za pomocą wrzącej wody.
5.  Nie zanurzaj  blendera w wodzie lub innej  cieczy.  Główny silnik nie
może być zanurzany w wodzie w celu czyszczenia.
6. Nie dotykaj ostrza rękoma podczas czyszczenia, aby się nie zranić.
7. Nie należy używać blendera, jeśli w pobliżu są łatwopalne materiały.
8.  Nie  należy  samemu  wymieniać  ostrza  jeśli  urządzenie  posiada
uszkodzenia. Skontaktuj się z serwisem.
9. Wyłącz zasilanie w urządzeniu przed jakąkolwiek wymianą akcesoriów
lub dotykaniem ruchomych części.



Parametry
Produkt: Przenośny mini blender
Model: NU30W
Pojemność: 300mL
Napięcie: 3.7V
Napięcie ładowania: 5V
Moc: 45W
Natężenie ładowania: 0.6A
Wymiary: 84*84*195mm
Zawartość: Blender x1, Kabel USB x1, Instrukcja x1

Cechy produktu
1. Zbiornik jest wykonany z wysokiej jakości materiału.
2. Blender posiada wbudowane zabezpieczenie – ostrza się zatrzymają,
jeśli zbiornik jest odłączony.
3.  Ostrza  wykonane  są  ze  stali  nierdzewnej  SUS304  i  są  stabilnie
przytwierdzone do silnika, by zabezpieczyć je przed wypadaniem.
4. Urządzenie jest łatwe w transporcie.
5. Urządzenie można łatwo rozkręcić w celu czyszczenia.
6.  Urządzenie  posiada  wbudowany,  przeznaczony  do  ładowania
akumulator 1,500mAh 3.7V
7. Silnik potrafi osiągnąć dużą szybkość (do 15,800 obrotów na minutę).



Instrukcja użytkowania

1.  Potnij  owoce/warzywa  na  małe  kostki  (większe  w przypadku
miękkich owoców) i włóż je do zbiornika. Następnie dodaj wodę, aż
pokryje owoce/warzywa.

2. Załóż i zakręć silnik. Po zakręceniu, należy nacisnąć na pokrywę.
Niebieska dioda zaświeci się dwukrotnie, co oznacza, że urządzenie
zostało włączone.

3. Dwukrotnie naciśnij na przycisk, aby uruchomić urządzenie.
Jeśli ostrza się zablokują, usuń obiekt, który je blokuje, obróć
raz urządzenie do góry nogami i naciśnij ponownie aby ostrza
się znowu kręciły.

4.  Gdy  silnik  się  uruchomił,  obróć  całe  urządzenie  do  góry
nogami i potrząsaj nim na boki, aby zawartość dokładniej się
wymieszała.

5.  Owoce  oraz  warzywa  mogą  mieć  różne  teksturę,  dlatego  należy
obserwować jak urządzenie działa oraz zawartość zbiornika. W każdym
momencie  można  nacisnąć  na  przycisk,  aby  zakończyć  pracę.  Dioda
zgaśnie po wyłączeniu.  Jeśli  dioda miga na czerwono przez 5 sekund,
oznacza to że poziom mocy jest niski.



6. Po przygotowaniu soku, może zdjąć pokrywę i  pić bezpośrednio ze
zbiornika. Po zdjęciu silnika wyłączone zostanie zabezpieczenie (przycisk
zaświeci się na czerwono 5 razy).
Wyczyść urządzenie natychmiast po użyciu i wysterylizuj go za pomocą
soli, aby usunąć bakterie. Przed czyszczeniem, zakryj wejście DC aby do
środka nie dostała się woda.

7. Akumulator należy ładować. Podłącz do portu USB ładowarkę USB.
Migająca  niebieska  dioda  oznacza,  że  akumulator  jest  ładowany.  Gdy
akumulator jest naładowany do pełna, dioda przestanie migać i będzie się
świecić stale. Jeśli program wykryje, że akumulator posiada uszkodzenia,
dioda będzie migać na czerwono.
Uwaga:  Blender  nie  może  pracować  i  być  ładowany  jednocześnie.
Ładowanie  z  natężeniem  z  większym  niż  0.6A  pozwala  naładować
urządzenie szybciej.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora
1. Nie należy wymieniać akumulatora podczas normalnego użytkowania.
2. Jeśli akumulator przecieka, nie dotykaj cieczy, jako że jest silnie żrąca.
Należy natychmiast ją wytrzeć za pomocą suchej ścierki.
3. Należy wyjąć akumulator przed zutylizowaniem urządzenia:
a) Za pomocą śrubokrętu usuń tylną pokrywę. Wyjmuj przyciski z boki, aż
cała pokrywa zostanie zdjęta.
b) Wyjmij okablowanie wewnątrz oraz akumulator.
4.  Przed  rozkręceniem  urządzenia,  upewnij  się,  że  zasilanie  jest
wyłączone.
5. Należy bezpiecznie zutylizować akumulator.



Uwagi
Zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
1.  Nie  należy  ściągać  pokrywy,  gdy  produkt  pracuje  i nie  należy  dotykać
ruchomych elementów.
2.  Jeśli  jedzenie  zablokuje  ostrza  podczas  pracy,  wyłącz  urządzenie  i wyjmij
twarde jedzenie, następnie uruchom urządzenie ponownie.
3. Nie należy wkładać twardego jedzenia powyżej połowy pojemności zbiornika.
4. Nie należy wkładać do urządzenia mielonego mięsa, orzechów lub fasolek.
Może  to  doprowadzić  do  zablokowania  się  urządzenia  i osłabienia  jego
wydajności.
5.  Nie  należy  pić  soku  natychmiast  po  przygotowaniu  i nie  należy  również
zostawiać jedzenia w zbiorniku na 6+ godzin.
6.  Jeśli  kabel  USB  lub  wtyczka  posiadają  uszkodzenia,  nie  należy  korzystać
z urządzenia.
7. Nie należy dotykać portów na urządzeniu za pomocą mokrych rąk. Nie należy
szarpać za kabel USB, by go wyjąć.
8. Nie należy myć urządzenia pod bieżącą wodą.
9. Napięcie ładowarki powinno wynosić 5V.
10. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej. Trzymaj
urządzenie poza zasięgiem dzieci.
11.  Kabel  USB  nie  powinien  się  stykać  z  ostrymi  krawędziami  i należy  go
trzymać z dala od wysokich temperatur.
12. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
13. Podczas czyszczenia, port USB powinien być zakryty silikonową pokrywą,
aby  nie  dostała  się   do  niego  woda.  Jeśli  port  USB  się  uszkodzi,  należy
skontaktować się z serwisem. Nie należy dotykać ostrzy bezpośrednio dłońmi
podczas czyszczenia, aby się nie zranić.
14. Owoce/warzywa nie powinny być cięte na kostki większe niż 20mx20mm,
aby zapobiec blokowaniu się ostrza.
15.  Zaleca  się  załadować  urządzenie  do  pełna,  aby  osiągnąć  najlepsza
wydajność urządzenia. Nie można ładować i używać urządzenia jednocześnie.
16. Nie należy używać produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów.
17. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub tępe, skontaktuj się z serwisem w celu 
wymiany.



Przepisy na soki

Milkshake mango
1. Potnij mango na małe części
2. Dodaj 200ml mleka
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając 
urządzeniem jednocześnie.

Puree bananowe
1. Potnij banan na małe części
2. Dodaj 200ml mleka/czystej wody z miodem.
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając 
urządzeniem jednocześnie.

Jogurt jabłkowy
1. Potnij jabłko na małe części
2. Dodaj 200ml jogurtu
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając 
urządzeniem jednocześnie.

Sok miodowy z kiwi
1. Potnij kiwi na małe części i dodaj 15ml miodu
2. Dodaj 10ml soku z cytryny oraz 200ml zimnej wody
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając 
urządzeniem jednocześnie.

Upiększający sok z czerwonej marchewki
1. Potnij czerwoną marchewkę oraz pomarańczę na małe części
2. Dodaj 10ml soku z cytryny, 200ml zimnej wody oraz 15ml miodu
3.  Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając 
urządzeniem jednocześnie.

Uwaga: jeśli ostrza zatrzymają się/zablokują się na jedzeniu podczas 
obracania, dwukrotnie naciśnij przycisk, aby uruchomić je ponownie.



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Adres: Nr. 4-1Longhui, Malong Billage Committee, Beijiao Town, Shunde,
Foshan, Guangdong, Chiny


