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Шановні покупці! 
Велике  СПАСИБІ Вам за покупку міксера ORION! 
 
Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду  
від функцій і можливостей цього виробу! 
 
Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у 
простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій та збережіть її на 
майбутнє. 
 
 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 
 
Під час користування електричними приладами необхідно дотримуватись основних 
заходів безпеки, особливо, якщо поруч перебувають діти:  
  
1. Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією приладу.  
2. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте мережевий шнур, 

штепсельну вилку,  сам прилад у воду або інші рідини.  
3. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі місцевій 

електромережі. Даний прилад повинен включатися в мережеву розетку із 
заземленням.  

4. Не залишайте включений прилад без догляду. Не дозволяйте дітям і незнаючим людям 
користуватися даним приладом. 

5. Заборонено користуватися приладом, якщо мережевий шнур, штепсельна вилка або 
сам прилад були ушкоджені. Зверніться в авторизований сервісний центр для 
діагностики й ремонту приладу. 

6. Заборонено підключати прилад в ушкоджену штепсельну розетку.   
7. Відключайте прилад від мережі, витягнувши вилку з розетки 

-Перед тим, як наповнити продуктами. 
-Перед очищенням. 
-Після використання. 

8. Не користуйтеся приладом біля гарячих поверхонь. 
9. Переконайтеся, що мережевий шнур не контактує із нагріваючими частинами  

приладу. 
10. Прилад не призначений для використання дітьми й особами з обмеженими фізичними, 

сенсорними або розумовими можливостями, крім випадків, коли здійснюється 
контроль іншими особами, відповідальними за їхню безпеку.  

11. Не дозволяйте дітям бавитися з приладом. 
12. Не користуйтеся приладом поза приміщенням, ставте прилад тільки в сухих місцях. 
13. Прилад призначений тільки для домашнього використання. 
14. Щоб уникнути пошкодження приладу й одержання травм, користуйтеся тільки 

оригінальними приналежностями, рекомендованими виробником. 
15. Не тягніть за шнур живлення, щоб переставити прилад.  Не згинайте й не обмотуйте 

шнуром прилад. 
16. Не намагайтеся витягувати насадки в той час, як прилад працює. 
17. Ставте прилад тільки на стійку й рівну поверхню.  
18. Спочатку виключайте прилад на корпусі, а тільки потім уже виймайте вилку з розетки. 
19. Будьте обережні, Ви можете обпектися частинами, що нагрівають прилад або 

поранитись деякими частинами, тому намагайтесь торкатись під час роботи тільки 
передбачених конструкцією ручок і функціональних кнопок. 

20. Якщо під час роботи прилад нагрівається, тоді зачекайте, поки він охолоне. Тільки тоді 
можна приступити до чищення приладу або скласти його для зберігання. 

21. Прилад не поставляється з пультом дистанційного керування. 
22. Збережіть  дану інструкцію для подальшого використання. 
 
 



http://www.orion.ua  3

 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЛАДУ 

 

 
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
 

1. Витягніть прилад з упакування. 
2. Перед установкою насадок або бази переконайтеся, що прилад відключений від 

мережі живлення й перемикач швидкостей установлений в позицію «0». 
3. Установіть ручний міксер на базу, як показано на малюнку 1. Знімати міксер з бази 

потрібно в напрямку, показаному на малюнку 2. 
4. Тримайте верхню частину міксера (ручний міксер) під нахилом і одночасно натискайте 

на кнопку фіксації, як показано на малюнку 3. 
5. Установіть насадки-вінчики або гачкоподібні насадки у відповідні отвори 

Примітка: Насадки-Вінчики можуть бути вставлені в будь-які із двох отворів, а 
гачкоподібні насадки – у певні. А саме, насадку з упором (див. мал. вище) можна 
вставити тільки в більший отвір, а другу – у найменший. Обидві ці насадки не 
можуть бути встановлені у реверсивному положенні. 

6. Установіть чашу на основу бази. 
7. Для того, щоб упустити в чашу верхню частину міксера (ручний міксер) разом з 

насадками й почати роботу, нажміть кнопку фіксації, утримуючи міксер за ручку іншою 
рукою. Плавно упустіть міксер у чашу до характерного клацання, як показано на 
малюнку 4. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ 
 

 
1. Переконайтеся, що перемикач швидкостей установлений у позиції «0» і тільки потім 

включайте прилад у мережу живлення. 
2. Установіть перемикач швидкостей у будь-яку позицію від 1 до 6. Міксер почне роботу. 

При натисканні на кнопку ТУРБО (TURBO), швидкість у кожній з позицій буде 
збільшуватися на 25%. 
Увага! Не підставляйте в чашу ніякі штопорні прилади такі, як ножі, качани, ложки і 
т.п. під час роботи міксера! 

3. Максимальний час роботи міксера без перерви не повинен перевищувати 5 хвилин. 
Після 2-х підряд тривалих включень міксера, необхідно приблизно на 20 хвилин 
перервати роботу й дати мотору трохи охолонути. Натисніть кнопку для відкриття 
кришки. Кришка відкриється автоматично. Поступово збільшуйте швидкість роботи 
міксера в міру занурення насадок у продукти, що взбиваються. 

4. Після закінчення роботи переключіть швидкість у позицію «0» і відключіть міксер від 
мережі живлення. 

5. Відхиліть верхню частину міксера при натиснутій кнопці фіксації, як це було описано 
раніше. 

6. Однієї рукою тримайте насадки, а іншою натискайте кнопку діставання для того, щоб 
відповідно витягти їх. Це можна робити тільки при повністю виключеному міксері! 

7. Ручний міксер можна від'єднати від бази й використовувати окремо. 
 
 
ЧИЩЕННЯ ТА ДГЛЯД 

 
 

1. Перед виконанням чищення приладу обов'язково виключіть його на корпусі, з розетки 
й дайте охолонути. 

2. Протріть зовнішню частину корпусу міксера, чаші й бази вологою ганчіркою. Потім 
протріть сухою ганчіркою. 

3. Чашу й насадки найкраще добре помити в теплій мильній воді, попередньо очистивши 
їх, по необхідності, від залишків їжі, яка залишилась. Їх можна так само мити в 
посудомийній машині. Не використовуйте для чищення чаші тверді абразивні засоби, 
що чистять! 

4. Якщо бризги продуктів із чаші попадали на шнур живлення під час роботи приладу, то 
краще його теж протерти. 

5. Зберіть усі складові міксера разом й залиште прилад для майбутнього використання. 
6. Ніколи не занурюйте основний пластиковий корпус приладу у воду! 
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ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

 
1. Перед тим, як переробляти міксером продукти з холодильника, наприклад, масло, 

яйця, рекомендується почекати, поки вони трохи нагріються, приблизно до 
кімнатної температури. Тому дістаньте їх з холодильника завчасно. 

2. Не перестарайтеся. Намагайтеся дотримуватися вказівок, описаних у рецептах, які 
Ви використовуєте, і не відхиляйтеся від них. Тобто, збивайте необхідні інгредієнти 
до певного рівня, кольору маси, що збивається, густоти й т. д. 

3. Починайте збивати продукти тільки з малої швидкості й поступово її підвищуйте. 
4. Яйця розбивайте спочатку в окрему ємність, а потім уже додавайте в загальну 

чашу до інших інгредієнтів, що збиваються. Так Ви зможете попередньо витягти 
кусочки шкарлупи, що випадково попала у яєчну масу.  

5. Не забувайте, що продукти харчування в різних кліматичних умовах і в різну пору 
року мають різні температурні показники й стан. Це часто відіграє визначну роль у 
тривалості взбивання й остаточному результаті. 
 

 
СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 
 
Джерело живлення:   230В по змінному струму, 50Гц 
Споживана потужність:  300Вт 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua  
Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація 
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Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при 
необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній 
індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути 
недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно 
виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих 
матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації ( крім спалювання в 
непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими 
побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення 
негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно 
виконувати вимоги по утилізації даного пристрою.  Здайте пристрій у 
спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний 
пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для 
навколишнього середовища переробку. 
 
Гарантії постачальника 
Міксер ORION OR-MIX03 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні 
власником правил експлуатації, викладених у даній Інструкції користувача, 
пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій 
сертифікації в системі Укрсепро, не має шкідливого впливу на навколишнє 
середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має 
гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу 
перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію 
дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона. 
Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче приналежності 
приладу: 
• Гарантія не поширюється на частини приладу, які легко розбиваються (скло, 
пластмаса, лампи, і т.п.), а також на аксесуари, акумулятори, блоки живлення, 
пульти ДК, підставки, кріплення, сполучні шнури, навушники, футляри, і т.п. 

 
 
 
 

Найменування: ОРІОН OR-MIX03 
Основне призначення: Міксер 

Живлення й потужність: 300Вт, 230В, 50Гц 
Країна виробник: Китайська Народна Республіка 
Виробник і розроблювач: Оріон Електронікс Лтд. 

Адреса виробника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29 
Дата виготовлення: зазначена в серійному номері 
Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців 

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44 
Сертифікати: Rohs, FC, CE, CB 

 
 
 
 


