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Моля, първо прочетете ръководството за употреба!
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте продукт на „Беко“. Надяваме се да получите отлични 
резултати от нашия продукт, произведен от висококачествени материали 
по най-модерна технология. Затова преди да преминете към употребата на 
уреда, Ви молим, първо да прочетете цялото ръководство за употреба, както 
и другата придружителна документация и да ги запазите за справка в бъдеще. 
Ако продуктът смени собственика си в бъдеще, то предайте и ръководството 
за употреба заедно с уреда. Следвайте всички предупреждения и указания от 
ръководството за употреба.

Значение на символите
В различните раздели на ръководството са използвани следните символи:

C Важна информация и полезни 
съвети за употребата.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Предупреждения за опасни 
ситуации за здравето и 
собствеността.

Материалите са предназначени да 
осъществяват контакт с храна.

Не потапяйте уреда, 
захранващия кабел или щепсела 
във вода или други течности. 

 Защитен клас срещу токов удар.

Този продукт е произведен в екологични, съвременни съоръжения.

Съответства на Директива WEEE. Не съдържа полихлорбифенили (РСВ).
Произведено в Китай
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Този раздел съдържа инструкции 
за безопасност, които ще ви 
помогнат да се защитите от риск 
от нараняване или повреди на 
собствеността. 
Неспазването на инструкциите 
прави предоставената гаранция 
невалидна. 

1.1 Обща безопасност
• Този продукт съответства на 

международните стандарти за 
безопасност. 

• Уредът може да се използва от 
лица с ограничени физически, 
сензорни или умствени 
възможности, или които нямат 
познания и опит, ако те бъдат 
наблюдавани по отношение на 
безопасното му използване или 
са инструктирани и разбират 
рисковете от използването на 
продукта.

• Никога не използвайте уреда, 
ако захранващият кабел, 
острието или самият уред са 
повредени. Свържете се с 
оторизиран сервиз. 

• Използвайте само оригинални 
части или такива, препоръчани 
от производителя. 

• Не правете опити да 
разглобявате уреда. 

• Не използвайте и не поставяйте 
уреда или негови елементи 
върху или в близост до 
нагорещени повърхности. 

• Не използвайте уреда за горещи 
храни. 

• Проверете дали данните за 
местното електрозахранване 
отговарят на информацията 
върху табелката с данни. 

• Не използвайте уреда с 
удължител. 

• Не докосвайте щепсела на 
уреда с мокри или влажни ръце. 

• Когато изваждате щепсела на 
уреда от контакта, не дърпайте 
за кабела. 

• Преди да почистите или 
разглобите уреда, или преди 
да подмените аксесоари по 
него, първо изчакайте той да 
спре напълно и след това го 
изключете от контакта. 

• Когато изпразвате контейнера, 
по време на почистването и 
изваждането на остриетата с 
голи ръце, може да се получат 

1  Важни инструкции за безопасност и опазване на 
околната среда
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сериозни  наранявания, 
п о р а д и  н е п р а в и л н а 
употреба. За хващане на 
остриетата използвайте само 
пластмасовите части. 

• Докато използвате уреда, никога 
не докосвайте остриетата. 
При неправилна употреба 
съществува риск от нараняване.

• След почистване, подсушете 
уреда и всичките му части, преди 
да го свържете в захранването и 
да монтирате частите му.

• Не  потапяйте  уреда, 
захранващия кабел или 
щепсела във вода или други 
течности. 

• Ако решите да запазите 
опаковъчните материали, 
съхранявайте ги далеч от деца. 

• Децата не бива да си играят с 
уреда. Пазете уреда далеч от 
обсега на деца.

1.2 Съответствие с 
директивата WEEE и 
Изхвърляне на отпадъчните 
продукти: 
Уредът съответства на европейската директива 
WEEE (2012/19/EU). Продуктът носи символ за 
класификация за отпадъчно електрическо или 
електронно оборудване (WEEE).

Този продукт е произведен от 
висококачествени части и 
материали, които могат да бъдат 
използвани повторно и рециклирани. 
В края на експлоатационния му 

живот не изхвърляйте уреда с обикновените 
битови отпадъци. Занесете го в събирателен 
пункт за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Моля, свържете се с 
местните власти, за да научите къде е най-
близкият събирателен пункт.

1.3 Съответствие с Директива 
RoHS
Закупеният от вас продукт съответства на 
европейската Директива RoHS (2011/65/EU). 
Не съдържа описаните в директивата вредни 
и забранени материали.

1.4 Информация за опаковката
Опаковъчните материали на продукта 
са произведени от рециклируеми 
материали в съответствие с 
националните наредби за опазване на 

околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните 
материали при битовите или другите отпадъци. 
Отнесете ги в център за събиране на опаковъчни 
материали, посочен от местните власти.

1.5 Как да спестите 
електричество
Нарежете продуктите на малки парченца 
преди да използвате уреда, както е указано 
в ръководството за потребителя. Спазвайте 
другите инструкции и времето за употреба, 
указани в ръководството. Изберете ниска 
скорост за приготвяне на храна, ако това е 
подходящо за приготвянето на тази храна. 
След като приключите с употребата на уреда, 
изключете го и извадете щепсела от контакта.

1  Важни инструкции за безопасност и опазване на 
околната среда
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2 Настолен пасатор
2.1 Преглед

Стойностите са дадени върху фиксираните към уреда обозначения или в други печатни документи, които се доставят 
с него. Те представляват стойности, които са получени в лабораторни условия според определените стандарти. Тези 
стойности могат да варират съобразно употребата на уреда и условията в средата.

1. Чашка/Мерителна чашка
2. Отвор на капака
3. Капак
4. Стъклена кана
5. Дръжка на каната
6. Режеща част
7. Уплътняващ пръстен
8. Гнездо за мотора
9. Контролер
10. Крачета, предпазващи от хлъзгане
11. Макара за съхранение на кабела

2.2 Технически данни
Захранваща мощност:  220-240 V~, 50/60 Hz
Мощност:  600 W
Правото на технически модификации и 
промени в дизайна е запазено.

1
2
3

4

8

7
6

5

9

10
11
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3 Работа

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете 
уреда от копчето и от контакта при 
подмяна на приставките или при 
докосване на някоя от движещите 
се части.

1. Свалете всички опаковъчни и облепващи 
материали и ги изхвърлете съгласно 
съответните законови разпоредби.

2. Вземете цялата част на моторното гнездо (8) 
и го поставете върху равна повърхност, напр. 
върху кухненския плот.

3. Поставете стъклената купа (4) с отвора 
надолу върху равна повърхност.

4. Свалете режещата част (6) внимателно 
като го завъртите обратно на часовниковата 
стрелка и го повдигнете като хванете от 
двете страни на уреда.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не хващайте 
режещата част за ножчетата, за 
да я свалите.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножчето е 
много остро! Внимавайте много 
при почистването и пряка работа 
с режещата част, за да избегнете 
риска от наранявания.

5. Почистете всички части, с изключение на 
моторното гнездо, както е описано в раздел 
„Поддръжка и почистване“.

6. След това сглобете блендер-каната в 
обратен ред.

7. Поставете стъклената кана върху гнездото 
на мотора (8). 

C
Вдлъбнатините отдолу на каната 
трябва да съвпадат с тези на 
гнездото на мотора.

8. Нарежете продуктите на малки парченца 
преди да използвате уреда. 

3.1 Смесване 
1. Поставете уреда върху равна и суха 

повърхност. Нехлъзгащите се крачета (10) 
осигуряват стабилност на уреда.

2. Преди да пуснете храна в стъклената 
кана (4), захранващият кабел трябва да е 
изключен от захранването, а контролерът да 
бъде на позиция „0“.

3. Свалете стъклената кана (4) от гнездото на 
мотора (8) като повдигнете стъклената кана 
(4) нагоре и отворите капака.

4. Поставете продуктите, които ще се смесват, 
в стъклената кана (4). Продуктите трябва да 
са с дължина не повече от 2-5 см. 

C
Добавете вода, за да може 
блендера да функционира 
безпроблемно.

C
За да получите смес с еднородна 
консистенция, смесете 3 части 
твърда храна с 2 части вода 
(т.е.: 60 гр твърда храна на 40 мл 
вода).

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пускайте 
и не блендирайте топли храни 
и течности в стъклената кана. 
Ако ще блендирате супа, то 
температурата на течността не 
бива да превишава 40°C.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За 
блендиране на натрошен лед, ви 
препоръчваме да започнете с 3/4 
лед в каната и добавите 15 мл 
студена питейна вода.
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3 Работа

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се 
опитвайте да разбивате лед без 
да добавите вода в каната.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
пускайте блендер-каната да 
работи празна (без храна в нея).

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
пускайте блендера да работи без 
стъклената купа да е поставена 
върху моторното гнездо.

5. Затворете капака (3). Капачката/ 
мерителната чашка (1) трябва да бъде вътре 
в отвора на капака и да е добре закрепена.

6. Поставете стъклената кана (4) върху 
гнездото на мотора (8). 

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
местете и не въртете стъклената 
кана след като застане добре на 
мястото си.

7. Включете щепсела в подходящ за целта 
контакт.

8. Скоростта на нарязване може да се регулира 
от контролера (9). 

C
За да пуснете блендера на ниска 
скорост, завъртете контролера (9) 
на позиция „1“.

C
Ако желаете да блендирате 
на висока скорост, завъртете 
контролера (9) на желаната 
степен на скоростта (2-4).

C
За кратки пулсации на висока 
скорост, завъртете контролера на 
позиция „P“. При освобождаване 
на контролера (9), блендерът 
спира и се връща на позиция „0“ 
автоматично.

C
Ако по време на блендирането 
ще бъдат добавяни продукти, те 
трябва да се пускат през отвора 
на капака (2). За целта, свалете 
капачката/измервателна чашка 
(1).

9. След достигане на желаната консистенция 
на блендираната храна, завъртете 
контролера(9) на позиция „0“, за да 
изключите блендера

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
пускайте блендера за повече от 1 
минута, тъй като може да прегрее.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След пускане 
на уреда за 1 минута, преди да го 
използвате повторно, го оставете 
да се охлади.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моторът 
трябва да е изключен и спрял 
напълно преди да свалите 
стъклената кана (4) от моторното 
гнездо (8).

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте 
никакви прибори (шпатула, 
вилица и т.н.) в стъклената кана 
при работещ блендер.

10. Изключете захранващия щепсел от 
контакта.

11. Свалете стъклената кана (4) от моторното 
гнездо (8) като я повдигнете нагоре (не се 
опитвайте да я въртите) и отворете капака 
(3).

12. Свалете капака и изсипете сместа в чаши 
или други съдове.
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4 Информация

4.1 Съвети при блендирането
 • За да добавите повече кубчета лед докато 

блендерът работи, ги пускайте едно по 
едно през капачката (1). Изчакайте няколко 
секунди преди да добавите следващото 
кубче лед, така че блендерът да може да 
смели добре леда.

 • За да добавите хранителни продукти по 
време на работа на блендера, свалете 
капачката (1) и пуснете продуктите през 
отвора. Трябва да нарежете храната на 
2-5 сантиметрови парчета, за да може да 
мине през отвора. Поставете капачката (1) 
обратно след като приключите с добавянето 
на продуктите.

 • При блендиране на твърда храна, като 
например сурови зеленчуци, сварено или 
сурово месо и плодове, винаги ги нарязвайте 
на парчета от по 2-5 см преди да ги поставите 
в стъклената кана. Блендирайте не повече от 
2 чаши хранителен продукт наведнъж. Това 
ще удължи процеса на блендиране и намали 
износването на ножчетата.

 • Винаги сипвайте първо течните продукти 
в стъклената кана, освен ако рецептата 
изрично не указва противното.

 • За блендиране на напитки, пуснете всички 
продукти наведнъж в стъклената кана.

 • Внимавайте да не блендирате прекалено 
дълго. Обикновено е необходимо блендиране 
само за няколко секунди.

 • Прекалено дългото блендиране може да 
доведе до разкашкване на храната.

4.2 Почистване и поддръжка

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
използвайте петролни разтвори, 
абразивни почистващи вещества, 
метални предмети или твърди 
четки за почистването на уреда.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножчетата на 
режещата част са много остри! 
При хващане на режещата част 
внимавайте да не се стигне до 
наранявания.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не 
чистете уреда с голи ръце.

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Почиствайте 
блендер-каната след всяка 
употреба. Не оставяйте никакви 
хранителни остатъци да засъхнат 
по вътрешността на каната. Това 
ще доведе до по-трудното и 
почистване по-късно.

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
използвайте вряща вода. Лагерите 
на режещата част са проектирани 
с дълготрайна смазка; излагането 
им на вряла вода може да повреди 
лагерите и да скъси оперативния 
живот на блендера.

1. Изключете уреда и извадете щепсела от 
контакта.

2. Оставете уреда да се охлади напълно.
3. Свалете стъклената кана D от моторното 

гнездо (8). Изплакнете с вода за да отмиете 
по-едрите хранителни остатъци, които може 
да са залепнали по повърхността на каната.

C
Може да използвате 
измерителната чашка (1), за да 
свалите ножчето на блендера.
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4 Информация

4. Завъртете и извадете стъкления контейнер 
нагоре, и го поставете на неплъзгаща се 
повърхност. Прикачете мерителната чашка 
(1), като я поставите върху елемента 
на режещото острие (6). Премахнете 
елемента на режещото острие (6), като го 
завъртите с мерителната чашка по посоката 
на „символа за отваряне на ключалка“ 
(обратно на посоката на часовниковата 
стрелка). Стъкленият контейнер, капакът и 
мерителната чашка сега могат да се мият в 
съдомиялна машина. Внимателно измийте 
режещото острие под течаща вода. 

5. За да поставите обратно острието (6) в 
стъкления контейнер (4), завъртете елемента 
на острието (6) по посоката на заключване 
на „ “ (по посока на часовниковата стрелка), 
с помощта на мерителната чашка (1).

6. Поставете отново стъклената кана (4) върху  
гнездото на мотора (8).

7. Сипете 1 до 1 ½ чаши топла вода, размесени 
с няколко капки неабразивен почистващ 
препарат в стъклената кана (4), след което 
включете уреда на степен „4“ за няколко 
секунди. Свалете стъклената кана от 
моторното гнездо и изплакнете с вода. Ако 
се налага повторете процедурата.

C
Не потапяйте моторизираната 
основа или режещата част 
в течности, и не ги мийте в 
съдомиялната машина. Само 
капакът и стъклената кана могат 
да се потапят във вода или да се 
мият в съдомиялна машина.

8.  За да почистите уреда отвън, използвайте 
мек влажен парцал и малко мек почистващ 
препарат.

9.   Преди повторна употреба, забършете 
основата на блендера, режещата част (6) и 
капака с немъхест парцал.

4.3 Съхранение
Ако няма да използвате уреда продължителен 
период от време, моля, съхранете го 
внимателно. Уредът трябва да бъде изключен 
от контакта и да бъде напълно сух. 
Съхранявайте уреда на хладно и сухо място. 
Уредът трябва да се пази далеч от достъпа на 
деца.

4.4 Пренасяне и 
транспортиране
 • По време на пренасяне и транспортиране, 

поставете уреда в неговата оригинална 
опаковка. Опаковката на уреда го предпазва 
от физически повреди.

 • Не поставяйте тежки товари върху уреда или 
върху неговата опаковка. Уредът може да се 
повреди.

 • Изпускането на уреда може да причини 
спиране на работата му или да доведе до 
трайна повреда.
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