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Шановні покупці! 
Велике  СПАСИБІ Вам за покупку  міксера ORION! 
 
Ми щиро віримо в те, що впрдовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від 
функцій та можливостей цього виробу! 
 
Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у 
простій і зрозумілій формі описує та пояснює усі функції і збережіть її на майбутнє. 
 
ОПИС  

ка викиду насадок  
видкостей 

тей 1-5 і 6-10 

ня 

РАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ри використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.  

 Прочитайте інструкцію. 
сер до мережі, переконайтеся, що напруга й частота вашої 

айтеся до гарячих поверхонь приладу. 
не занурюйте шнур, вилку або сам 

д без нагляду поблизу дітей. 

истовуєте, а також перед 

теся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельну вилку, 

 

вуйте прилад поза будинком. 

ьки в побутових цілях. 

1) Кноп
2) Кнопка вибору режиму ш
3) Кнопка включення 
4) Перемикач швидкос
5) Вінчки для взбивання 
6) Насадки для змішуван
 
 
П
 
П
  
1.
2. Перш ніж під’єднати мік

електромережі відповідають характеристикам, зазначеним на маркуванні вашого 
приладу. 

3. Не доторк
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом 

прилад у воду або іншу рідину. 
5. Не залишайте працюючий прила
6. Не доторкайтеся руками до насадок під час роботи міксера. 
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не викор

чищенням. 
8. Не користуй

а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту. 
9. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою

поверхнею. 
10. Не використо
11. Після використання зніміть насадки. 
12. Збережіть цю інструкцію.  
13. Використовуйте прилад тіл
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ВИКОРИСТАННЯ  

 Перед тим як під’єднати прилад до мережі, переконайтеся, що перемикач стоїть на 

 в отвори на міксері до щиглика. Обидві насадки повинні щільно 

ність, включіть міксер. 
 швидкість. 

а роботі мотора. 
е 

и, натисніть на кнопку викиду насадок. 

в, яєчного білка, бісквітного тіста, пудингу, 
 н

                  
шу, дріжджів. Змішуйте інгредієнти 

ибір швидкості 

ати при змішуванні двох інгредієнтів, наприклад, таких як яєчний білок і 

 збовтування рідин з додаванням сухих інгредієнтів. 

ля кексу або пудингу) 

систенції  

идкості. 

ИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
 мережі. Вимийте насадки, потім висушіть їх. 

уйте м'які засоби, що чистять. Не 

ОРАДИ 
стовуйте заморожені інгредієнти. 

дких блюд: соусів, майонезу, взбивання 

ування густого тіста ( для тортів, 

атку встановіть 

н
 або мити його під краном. 

. Після роботи 

ючити міксер з мережі.  
уром живлення або 

 
•

позиції «Викл.» 
• Вставте насадки

закріпитися в отворах міксера. 
• Опустивши насадки в робочу єм
• Поворотом перемикача швидкостей встановіть потрібну
• Не заслоняйте вентиляційні отвори на приладі, це може відбитися н
• Після закінчення роботи переведіть перемикач у положення «Викл.» і від’єднайт

прилад від мережі. 
• Щоб вийняти насадк
Застосування вінчиків для взбивання  
Використовуйте для взбивання вершкі
коктейлю, крему, майо езу, пюре, соусу. 
Застосування насадок для замісу тіста
Використовуйте для змішування «важкого» тіста, фар
на швидкості «2» або «3». 
 
В
1/2 -  місити тісто 
1/2 - використовув
масло. 
3/4 - для
3/4 - для змішування тіста швидкого готування 
5/6 - для готування напівфабрикатів (порошок д
7/8 - для взбивання масла із цукром до кремової консистенції. 
9/10 - для взбивання крему або інших інгредієнтів до пухкої кон
9/10 - взбивання яєць, яєчних білків.  
Turbo - міксер працює на найвищій шв
 
Ч
• Відключіть прилад від
• Протріть корпус мотора вологою тканиною. 
• Для видалення забруднень використов

використовуйте металеві щітки й абразиви. 
• Не занурюйте корпус міксера у воду! 
 
П
Не викори
Міксер призначений для готування ніжних рі
яєчних білків, рідкого тісау для кексів або млинців.  
Забороняється використовути прилад для гот
булочок, хліба й т.п.) Якщо ви будете використовувати міксер для перемішування більш 
густих продуктів, він вийде з ладу (відбувається перевантаження двигуна). 
Уникайте попадання рідини в міксер. Для цього при перемішуванні споч
регулятор швидкості в положення мінімальних обертів. Для продовження обробки 
переключіть міксер на еобхідну швидкість. 
Забороняється занурювати прилад у воду
Забороняється працювати міксером без перерви більше 5-ти хвилин
протягом 5-ти хвилин необхідна перерва в роботі міксера не менш 4-х хвилин. Міксер не 
розрахований на тривалі навантаження. 
Не тягніть за шнур живлення, щоб викл
Забороняється користуватися приладом з пошкодженим шн
пошкодженою мережною вилкою. 
 


