
Robot planetarny One for All

Instrukcja obsługi  
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Elementy urządzenia
1. Pokrywa gniazda blendera 
2. Blender
3. Minutnik z wyświetlaczem LCD 
4. Pokrywa akcesoriów 
5. Gniazdo akcesoriów miksera
6. Obudowa 
7. Przycisk zwalniania głowicy 
8. Misa o pojemności 3l
9. Osłona przeciwrozpryskowa
10. Regulator prędkości 

11. Mieszadło do lekkich ciast 
12. Hak do zagniatania ciasta 
13. Trzepaczka 
14. Łopatka do ciasta
15. Nawijarka przewodu zasilającego 
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Instrukcja obsługi

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenia AGD mogą być używane przez osoby z ograniczonymi 
możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub  
z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane  
lub poinstruowane odnośnie użycia urządzenia w bezpieczny sposób 
i jeśli rozumieją one związane z tym zagrożenia.

 ▪ Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci.
 ▪ Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia. Ustawić urządzenie tak, 
aby do niego i do jego kabla zasilającego nie miały dostępu dzieci.

 ▪ Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed wymianą 
akcesoriów lub zbliżając się do ruchomych części.

 ▪ Zawsze odłączać urządzenie AGD od zasilania, jeśli pozostaje bez 
nadzoru i przed montażem, demontażem oraz czyszczeniem.

 ▪ Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać 
wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub podobnie 
wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.

 ▪ Należy zachować ostrożność podczas wlewania gorących płynów do 
kompaktowego robota kuchennego lub blendera, ponieważ płyn ten 
może zostać ponownie wyrzucony z urządzenia z powodu nagłego 
parowania.

 ▪ Po użyciu urządzenia i akcesoriów należy oczyścić wszystkie 
powierzchnie/części, które miały kontakt z żywnością. Należy 
postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie  
i konserwacja".

 ▪ Urządzenie zaprojektowano do użytku w gospodarstwie domowym  
i innych środowiskach, np.:

 ⋅ w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i w innych 
środowiskach pracy;

 ⋅ w gospodarstwach rolnych;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach i innego typu obiektach 

mieszkalnych;
 ⋅ w obiektach typu bed-and-breakfast.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku czysto komercyjnego.
 ▪ Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. 

 Robot planetarny „One for all„
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 ▪ Niewłaściwe użytkowanie może nieść ze sobą ryzyko porażenia 
prądem lub inne zagrożenia.

 ▪ UWAGA: W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego 
przypadkowym zresetowaniem regulatora termicznego, urządzenie 
nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia 
przełączającego takiego jak licznik lub być podłączone do układu, 
który jest regularnie włączany i wyłączany.

 ▪ Należy zachować ostrożność podczas manipulacji ostrymi ostrzami 
tnącymi, opróżniania miski i czyszczenia.

 ▪ Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Przed użyciem
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Zawiera ona ważne informacje dotyczące 
użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu 
użytkownikowi.
Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie:   220-240V~ 50-60Hz
Zużycie energii:  370-430W
Klasa ochrony:  I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczne napięcie zasilania! 
Nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie zasilania może spowodować 
porażenie prądem.
 ▪ Urządzenie powinno być podłączane tylko do uziemionych gniazdek, które zostały zainstalowane 

zgodnie z przepisami. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna, aby w razie potrzeby można było łatwo odłączyć 

urządzenie od sieci.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową, jeśli:

 ⋅ Urządzenie lub przewód zasilający jest uszkodzony.
 ⋅ Podejrzewasz, że istnieje usterka po upadku urządzenia lub w wyniku podobnego zdarzenia.

 ▪ Nie otwierać obudowy. Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę. Prosimy o kontakt  
z autoryzowanym centrum serwisowym. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności i gwarancji 
wygasają w przypadku próby samodzielnej naprawy urządzenia lub nieprawidłowego podłączenia  
i obsługi urządzenia.

 ▪ Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie. 
 ▪ Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchych warunkach.  

Nigdy nie używać go w wilgotnych pomieszczeniach lub podczas opadów deszczu.
 ▪ Nie włączać urządzenia, gdy blender jest pusty.
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 ▪ Blender należy zawsze obsługiwać przy zamkniętej pokrywie. 
 ▪ Nigdy nie zdejmować pokrywy, dopóki łopatki nie przestaną się obracać.
 ▪ Nigdy nie wkładać przedmiotów do blendera podczas pracy urządzenia. 
 ▪ Nie wkładać rąk do kielicha przed odłączeniem wtyczki sieciowej.
 ▪ Przed demontażem blendera należy zawsze ustawić regulator prędkości obrotów w pozycji 

wyłączonej (0).  
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko poparzenia podczas przetwarzania gorących potraw w blenderze.  
W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia blendera. Przetwarzana może być tylko 
żywność o maksymalnej temperaturze 60°C. W takim przypadku nie należy napełniać blendera 
więcej niż do połowy i mocno dociskać dłonią pokrywę podczas pracy. 

Przeznaczenie
Urządzenie posiada końcówki robota (mieszadło, hak do zagniatania ciasta i trzepaczka), które mogą 
być używane wyłącznie do mieszania, ugniatania i ubijania żywności. 
Urządzenie wyposażone jest w blender, który nadaje się do przygotowywania smoothies i koktajli. 
Opcjonalne akcesoria umożliwiają zastosowanie urządzenia do różnych zastosowań: siekania i tarcia, 
mielenia mięsa, wałkowania ciasta domowego lub wycinania makaronu spaghetti i tagliatelle.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
 ▪ Wyjąć wszystkie opakowania z urządzenia.
 ▪ Wyczyścić urządzenie przed użyciem zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie  

i konserwacja.”
 ▪ Nacisnąć przycisk zwalniający (7), aby przechylić głowicę miksera do góry (Rys. A).
 ▪ Wcisnąć żądaną końcówkę do mieszania (mieszadło, hak ugniatający lub 

trzepaczka) do gniazda i obracać ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aż do zablokowania na miejscu (Rys. B).

 ▪ Umieścić misę (8) na podstawie. Upewnić się, że uchwyt znajduje się z boku 
urządzenia. Obrócić misę (8) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
(Rys. C). 
Ważne: Nie stosować siły przy obracaniu misy (8).

 ▪ Przechylać głowicę miksera w dół, do momentu zablokowania. 
 ▪ Ustawić regulator prędkości obrotowej (10) na pozycję Off (0). 
 ▪ Włożyć wtyczkę do gniazdka. 

Ważne: Urządzenie posiada wbudowaną automatyczną nawijarkę przewodu 
zasilającego (15). Niewymagany odcinek przewodu może być przechowywany 
w urządzeniu. Pociągnięcie przewodu zasilającego powoduje automatyczne 
nawinięcie go z powrotem do urządzenia (Rys. D).

 ▪ Wyświetlacz LCD (3) zaświeci się na biało i wyświetli zaprogramowany czas 
„00.”Urządzenie może być obsługiwane z lub bez funkcji minutnika. Aby zmienić 
zaprogramowany czas, należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 
„Funkcja minutnika.” 
Ważne: Jeśli przycisk ustawiania czasu nie zostanie naciśnięty w ciągu jednej 
minuty, wyświetlacz LCD (3) automatycznie się wyłączy.

 ▪ Wybierz żądaną prędkość. Urządzenie uruchomi się. 
 ▪ Pierścień LED na regulatorze prędkości obrotowej (10) zaświeci się na biało.  

Ważne: Urządzenie jest wyposażone w funkcję bezpieczeństwa. Zostanie 
aktywowana tylko wtedy, gdy głowica miksera jest prawidłowo opuszczona do 
pozycji wyjściowej, a pokrywy na akcesoria (4) i blender (1) są na swoim miejscu.  

A

1
2
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C
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 ▪ Ważne: Robot wymaga fazy rozruchu, podczas której wszystkie elementy 
mechaniczne są synchronizowane. Urządzenie może wytwarzać krótkotrwałe, 
głośne odgłosy podczas pracy, szczególnie podczas przygotowywania ciężkiego 
ciasta.

 ▪ Po zakończeniu mieszania ustawić regulator prędkości obrotowej (10) w pozycji 
wyłączonej (0). 

 ▪ Przed opróżnieniem misy należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda (8).

Końcówki do robota i sposób ich użycia

Końcówka Przykłady użycia
Maks. prędkość 

miksowania
ilość

Konfiguracja 
prędkości

Zalecany czas 
miksowania

Mieszadło

Ciasto od lekkiego do normalnego

Ciasto zwykłe/ciasto 
naleśnikowe

1,1 kg 2-4 40-80 sek.

Ciasto kruche 1 kg 2-4 40-60 sek.

Puree ziemniaczane 1,3 kg 1-3 40-70 sek.

Hak do ciasta

Ciężkie ciasto

Ciasto drożdżowe/ciasto 
na pizzę

1,1 kg 1-2 40-80 sek.

Ciasto na chleb 1,1 kg 1-2 40-80 sek.

Ciasto twarogowo-olejowe 1,1 kg 3-5 60-90 sek.

Trzepaczka

Lejące, lekkie mieszanki (z dodawanym powietrzem)

Białka jaj 2-8 jaj 6-8 60-80 sek.

Ciasto biszkoptowe 700 g 6-8 40-80 sek.

Bita śmietana 600 g 8 40-80 sek.

Maksymalna ilość ciasta: 685 g mąki + 345 ml wody
Liczba jaj: 2-8 
Zalecane czasy mieszania są jedynie orientacyjne. Mogą się one różnić w zależności od użytych ilości.

Zdejmowanie końcówek miksera
 ▪ Ustawić regulator prędkości (10) na pozycję wyłączoną (0).
 ▪ Nacisnąć przycisk zwalniający, aby automatycznie przechylić głowicę miksera do góry.
 ▪ W miarę możliwości pociągnąć końcówkę do góry i obracać nią zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aż do zwolnienia blokady. 
 ▪ Teraz pociągnąć końcówkę w dół, aby wyjąć ją z uchwytu.

Kontrola prędkości (10)
Urządzenie posiada regulator prędkości (10) z ośmioma ustawieniami prędkości (1-8), funkcją 
zagniatania i funkcją pulsacji do wyboru, co umożliwia pracę z różnymi ciastami i mieszankami.
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Funkcja zagniatania 
Funkcja zagniatania (Rys. E) służy do zagniatania lekkich lub rzadkich składników 
w cięższe mieszanki (np. wypełnione muffiny, bezy, musy, pianki, mieszanki 
biszkoptowe lub suflety) lub do powolnego mieszania mąki lub innych składników 
(np. rodzynki lub orzechy) w cieście. Podczas aktywnej funkcji zagniatania 
urządzenie pracuje ze stałą, niską prędkością, zatrzymuje się na kilka sekund,  
a następnie ponownie rozpoczyna zagniatanie. Aby zatrzymać funkcję 
zagniatania, należy ustawić regulator prędkości obrotowej (10) na pozycję Off (0).

Funkcja pulsacji
Aby użyć funkcji pulsacji, należy wybrać pozycję PULSE na regulatorze prędkości obrotowej (10).
Silnik pracuje z maksymalną prędkością obrotową, podczas gdy regulator prędkości obrotowej (10) jest 
ustawiony na funkcję pulsacji. Maksymalny czas pracy w tej funkcji nie może przekraczać jednej minuty.

System mieszania planetarnego
System mieszania planetarnego zapewnia, że składniki są dokładnie i równomiernie wymieszane. 
Zapobiega to przywieraniu składników/ciasta do krawędzi.

Płynny start
Funkcja płynnego startu zawsze uruchamia urządzenie z niską prędkością obrotową, niezależnie od 
wybranego poziomu prędkości. Prędkość obrotowa stopniowo wzrasta, aż do osiągnięcia wymaganego 
ustawienia. Zapobiega to rozbryzgiwaniu składników.

Elektroniczny regulator prędkości
Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny regulator prędkości, który służy do utrzymania stałej 
prędkości przy różnych obciążeniach.

Funkcja minutnika
Funkcja minutnika może być używana z innymi funkcjami urządzenia lub bez nich, np. do dokładnego 
ustawienia czasu rośnięcia ciasta. Po włączeniu funkcji minutnika można kontynuować korzystanie  
z innych funkcji urządzenia. 
Ważne: Funkcja minutnika może być aktywowana tylko wtedy, gdy regulator prędkości (10) znajduje 
się w pozycji wyłączonej (0).

 ▪ Nacisnąć przycisk Start/Pauza lub przyciski Plus/Minus, aby włączyć wyświetlacz. 
(Rys. F). Wyświetlacz LCD świeci się na biało i pokazuje zaprogramowany czas „00.” 

 ▪ Nacisnąć przyciski Plus/Minus, aby ustawić żądany czas. Czas może być ustawiany 
w odstępach jednominutowych maksymalnie na 99 minut. 
Ważne: Czas można również zmienić po włączeniu minutnika, naciskając przyciski 
Plus/Minus. 

 ▪ Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby aktywować funkcję minutnika. Na wyświetlaczu LCD pojawi się 
ikona, a pozostały czas zostanie wyświetlony.

 ▪ Po upływie tego czasu urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyłącza funkcję minutnika. 
Ważne: Przytrzymać wciśnięty przycisk Start/Pauza przez co najmniej trzy sekundy, aby zresetować 
minutnik. Na wyświetlaczu pojawia się „00.” 
Ważne: Wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie po godzinie, jeśli nie zostanie naciśnięty 
przycisk Start/Pauza, przyciski Plus/Minus lub regulator prędkości. Spowoduje to zresetowanie 
minutnika. 

E

F
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Zatrzymanie funkcji minutnika 
Funkcja w minutnika może być w każdej chwili zatrzymana. 
 ▪ Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymać czas. Ikona  zaczyna migać.
 ▪ Aby ponownie uaktywnić funkcję minutnika, naciśnij przycisk Start/Pauza. Ikona  przestaje 

migać.

Funkcja minutnika i automatyczne wyłączenie 
W przypadku korzystania z funkcji minutnika wraz z automatycznym wyłączaniem urządzenie 
zatrzymuje się automatycznie po upływie ustawionego czasu. 

 ▪ Ustawić żądany czas zgodnie z opisem w rozdziale „Funkcja minutnika.” 
 ▪ Uruchomić funkcję minutnika, wybierając ustawienie prędkości obrotowej na 

regulatorze prędkości obrotowej. (Rys. G) Pierścień LED zaświeci się na biało.  
Na wyświetlaczu pojawia się ikona  i wyświetlany jest pozostały czas.
Ważne: Funkcja minutnika nie współpracuje z funkcją pulsacji. 
Ważne: Czas można również zmienić po włączeniu minutnika, naciskając przyciski 
Plus/Minus. 

 ▪ Po upływie tego czasu urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyłącza się automatycznie. Pierścień 
LED na regulatorze prędkości miga, aż do momentu ustawienia go w pozycji wyłączonej (0).

Ważne: Przytrzymać wciśnięty przycisk Start/Pauza przez co najmniej trzy sekundy, aby zresetować 
minutnik. Na wyświetlaczu pojawia się „00.” 
Ważne: Wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie po godzinie, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk 
Start/Pauza, przyciski Plus/Minus lub regulator prędkości. Spowoduje to zresetowanie minutnika. 
Zatrzymanie funkcji minutnika z automatycznym wyłączeniem. 
Funkcja minutnika może być w każdej chwili zatrzymana. 
 ▪ Należy ustawić regulator prędkości obrotowej na pozycję wyłączoną (0), aby zatrzymać czas. Ikona 

 zaczyna migać.
 ▪ Za pomocą regulatora prędkości ponownie wybrać żądane ustawienie prędkości obrotowej,  

aby ponownie uaktywnić funkcję minutnika. Ikona  przestaje migać.
Ważne: Aby ponownie uaktywnić minutnik, regulator prędkości musi znajdować się w pozycji 
wyłączonej (0).
Ważne: W czasie pracy i po włączeniu minutnika zatrzymuje się on, gdy zdejmiemy pokrywę miksera 
lub podniesiemy głowicę. Ikona i pierścień LED migają. Minutnik uruchamia się ponownie po założeniu 
pokrywy i zablokowaniu głowicy lub po jednokrotnym ustawieniu regulatora prędkości w pozycji 
wyłączonej (0) i powrocie do wymaganego ustawienia prędkości.

Osłona przeciwrozpryskowa (9)
 ▪ Osłona przeciwrozpryskowa (9) zapobiega rozbryzgowi podczas mieszania. 

Otwór w osłonie przeciwrozpryskowej (9) może być również użyty do dodawania 
kolejnych składników bezpośrednio podczas mieszania.

 ▪ Nacisnąć przycisk zwalniający, aby odchylić głowicę miksera do góry.  
Ważne: Przed włożeniem osłony przeciwrozpryskowej (9) należy zdemontować 
końcówki blendera (mieszadło do ciasta, hak do ciasta i trzepaczka). 

 ▪ Osłonę przeciwrozpryskową (9) włożyć od spodu do uchwytu głowicy miksera  
z otworem wlewowym skierowanym do góry. 

 ▪ Osłonę przeciwrozpryskową (9) obracać w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż do zablokowania.  
Ważne: Osłona przeciwrozpryskowa (9) może być stosowana w trzech różnych 
pozycjach (Rys. H-J).

G

H

I
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 ▪ Wcisnąć oprzyrządowanie do mieszania (mieszadło, hak do zagniatania ciasta lub 
trzepaczka) do gniazda i obracać je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aż do zablokowania na miejscu. 

 ▪ Opuścić głowicę miksera
 ▪ Osłony przeciwrozpryskowej (9) nie trzeba zdejmować, aby odłączyć końcówki 

miksera. 
 ▪ Aby zdjąć osłonę przeciwrozpryskową (9), ustawić regulator prędkości obrotów w pozycji 

wyłączonej (0) i unieść głowicę. Obrócić osłonę przeciwrozpryskową (9) w kierunku przeciwnym  
do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć ją w dół. 

Mocowanie blendera 
 (2)

Zatyczka    2.1

Pokrywa    2.2

Szklany kielich z podstawą  2.3

Pierścień uszczelniający  2.4 

Zespół ostrzy   2.5 

Śruba blokująca   2.6

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
 ▪ Przed pierwszym użyciem należy oczyścić szklany kielich (2.3), pokrywę (2.2)  

i zatyczkę (2.1) blendera. 
 ▪ Uważać, aby nie zranić się ostrym ostrzem.
 ▪ Upewnić się, że głowica miksera na robocie kuchennym jest opuszczona do 

pozycji wyjściowej. 
 ▪ Przed rozpoczęciem mieszania należy upewnić się, że wszystkie końcówki 

(mieszadło, hak do zagniatania ciasta i trzepaczka) zostały zdjęte.
 ▪ Ważne: Funkcja blendera nie może być używana w tym samym czasie co inne 

funkcje urządzenia (ubijanie, itp.). 
 ▪ Zdjąć pokrywę gniazda blendera (1) z głowicy miksera na robocie, przekręcając 

wpuszczone uchwyty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. K).
 ▪ Dodać składniki do szklanego kielicha (2.3) i zamknąć go pokrywą (2.2) i zatyczką 

(2.1). Składniki mogą być dodawane przez zdjęcie zatyczki (2.1), nawet podczas 
pracy silnika. 
Zatyczkę (2.1) w pokrywie (2.2) można zdjąć, obracając ją w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i użyć jako miarkę (10/20/30 ml). 
Ważne: Zwrócić uwagę, aby nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia 
0,8 l. 
W przypadku przetwarzania gorących, bardzo rzadkich lub lekko pieniących się 
potraw (np. mleka), zalecamy użycie maksymalnej objętości 0,5 l i maksymalnej 
temperatury 40°C 
Uwaga: Nigdy nie uruchamiać blendera, gdy jest pusty.

K
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 ▪ Umieścić blender w gnieździe i zablokować go, obracając zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (Rys. L).

 ▪ Wybrać żądaną prędkość (1-8) na regulatorze prędkości (10) i uruchomić 
urządzenie. Rozpocząć od niskiej prędkości obrotowej i w razie potrzeby 
zwiększyć.

 ▪ Aby użyć funkcji pulsacji, należy wybrać pozycję PULSE na regulatorze prędkości 
obrotów (10). Silnik pracuje z maksymalną prędkością obrotową, podczas gdy 
regulator prędkości (10) ustawiony jest na funkcję pulsacji. Maksymalny czas 
pracy w tej funkcji nie może przekraczać jednej minuty. 

 ▪ Po osiągnięciu żądanego rezultatu należy przełączyć regulator prędkości 
obrotowej (10) na pozycję wyłączoną (0). Dopiero wtedy można zdjąć kielich.

 ▪ Ostrzeżenie, ryzyko obrażeń! Przed zdjęciem pokrywy zawsze należy poczekać,  
aż ostrza całkowicie się zatrzymają. Nie wkładać rąk do kielicha przed 
odłączeniem wtyczki sieciowej.Całkowicie opróżnić szklany kielich po użyciu.  
Nie pozostawiać płynów w kielichu.

 ▪ Założyć pokrywę gniazda blendera (1) z powrotem na głowicę miksera robota  
i obrócić zagłębione uchwyty zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys. M). 

Przykłady Prędkość Maksymalny
czas mieszania

Maksymalny poziom 
napełnienia

Koktajle Niska (min.) 40-60 sek. 500 ml

Owoce miękkie (np. banany, 
morele) Niska (min.) 30-60 sek. 250 g

Koktajle/smoothies z owocami 
miękkimi Niska (min.) 30-60 sek. 250 g owoców + 150 ml 

mleka/soku

Zupy, sosy Średnia 30-60 sek. 500 ml

Koktajle/smoothies z twardszymi 
owocami Średnia 40-60 sek. 250 g owoców + 150 ml 

mleka/soku
Koktajle/smoothies z mrożonymi 
owocami, zielone smoothies Wysoka (maks.) 40-60 sek. 250 g owoców + 150 ml 

mleka/soku
 
Zalecane czasy mieszania są jedynie orientacyjne. Mogą się one różnić w zależności od użytych ilości.

Kruszenie lodu
Włożyć maksymalnie 6 kostek lodu i zamknąć szklany kielich (2.3) pokrywą (2.2) i zatyczką (2.1).  
Na kilka sekund obrócić regulator prędkości obrotowej (10) na funkcję pulsacji, a następnie ustawić 
go w pozycji wyłączonej (0). Gdy tylko kostki lodu spadną z powrotem na dno szklanego kielicha 
(2.3), można na kilka sekund ponownie włączyć funkcję pulsacji. Proces powtarzać aż do uzyskania 
pożądanej konsystencji pokruszonego lodu.
Ważne: Aby uzyskać bardziej jednorodne fragmenty, dodaj trochę wody do kostek lodu.

L

M
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Uchwyt na akcesoria opcjonalne
Opcjonalnie dostępne akcesoria można podłączyć z przodu urządzenia (Rys. N).  
W tym celu należy nacisnąć lewy górny narożnik pokrywy na akcesoria (4) i zdjąć 
ją. Teraz można podłączać poszczególne akcesoria zgodnie z instrukcją obsługi.
Założyć pokrywę akcesoriów (4), umieszczając ją w środku gniazda dla akcesoriów 
opcjonalnych i lekko naciskając na nią, aby zablokować ją na swoim miejscu.

Ostrzeżenie! Akcesoria opcjonalne nie mogą być używane w tym samym czasie, co inne funkcje robota 
(funkcja ubijania lub mieszania). 
W przypadku korzystania z dodatkowych akcesoriów należy zwrócić uwagę, czy blender, trzepaczka, hak 
do zagniatania ciasta, mieszadło, misa miksera i osłona przeciwrozpryskowa (9) nie są zamocowane.

Informacje ogólne
 ▪ Urządzenie jest wyposażone w funkcję bezpieczeństwa. Zostanie aktywowana tylko wtedy, gdy 

głowica miksera jest prawidłowo opuszczona do pozycji wyjściowej, a pokrywy gniazd na akcesoria 
(1) i blender (4) są na swoim miejscu. 

 ▪ W przypadku przechylenia głowicy miksera do tyłu podczas pracy lub zdjęcia pokrywy blendera (1) 
i akcesoriów (4), urządzenie zatrzymuje się. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy opuścić 
głowicę miksera z powrotem do pozycji wyjściowej i ustawić regulator obrotów w pozycji wyłączonej 
(0). Następnie można ponownie wybrać żądaną prędkość/funkcję i urządzenie uruchomi się 
automatycznie.

 ▪ W przypadku korzystania z blendera lub akcesoriów opcjonalnych, uchwyt na akcesoria mieszające 
porusza się jednostajnie.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zapobiega ono uszkodzeniu silnika w 
wyniku przeciążenia. Jeśli urządzenie wyłącza się podczas pracy, należy postępować w następujący sposób:
 ▪ Ustawić regulator prędkości obrotów w pozycji wyłączonej (0), wyjąć wtyczkę sieciową i pozostawić 

urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.
 ▪ Po ostygnięciu urządzenia należy ponownie włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka i kontynuować pracę.

N
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Czyszczenie i konserwacja
Robot kuchenny

 ▪ Ustawić regulator prędkości (10) na pozycję wyłączoną (0) i wyjąć wtyczkę 
sieciową z zasilania. Nie zanurzać urządzenia w wodzie, jego powierzchnie można 
czyścić wilgotną ściereczką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

 ▪ Nie należy używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących.
 ▪ Końcówki miksera (11-13) i osłona przeciwrozpryskowa (9) mogą być płukane pod 

bieżącą wodą.
 ▪ Dla ułatwienia czyszczenia, misa (8) może być również myta w zmywarce.

Blender (2)
 ▪ Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia blendera (2), aby uniknąć 

zranienia ostrymi ostrzami. 
 ▪ Napełnić kielich ciepłą wodą natychmiast po użyciu i pozwolić, aby silnik 

pracował przez kilka sekund. Następnie zdjąć blender (2) i wyczyścić go szczotką 
do mycia naczyń. 

 ▪ Kielich (2.3) można również wyjąć w celu dokładnego oczyszczenia. 
 ⋅ Zdjąć pokrywę (2.2) i zatyczkę (2.1). Umieścić kielich (2.3) na stole z otworem 

skierowanym do dołu (rys. O) i przekręcić śrubę blokującą (2.6) na zespole ostrzy 
(2.5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys. P).

 ⋅ Teraz można zdjąć zespół ostrzy (2.5) i pierścień uszczelniający (2.4). 

Montaż kielicha:
 ▪ Umieść kielich (2.3) na stole z otworem skierowanym do dołu (Rys. Q).
 ▪ Umieścić pierścień uszczelniający (2.4) na kielichu (2.3) i umieścić zespół ostrzy 

(2.5) na pierścieniu uszczelniającym (2.4). 
 ▪ Mocno przekręcić śrubę blokującą (2.6) w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara (Rys. Q). 
 ▪ Ważne: Zespół ostrzy (2.5) musi być mocno przykręcony, aby zapewnić prawidłowe 

uszczelnienie kielicha (2.3). Można łatwiej dokręcić zespół ostrzy (2.5) po 
naniesieniu kilku kropel oleju spożywczego na stronę uszczelniającą kielicha (2.3).

 ▪ W celu szybkiego i łatwego czyszczenia wszystkie luźne części można myć  
w zmywarce.

O

P

Q
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Można myć  
w zmywarce

Można spłukiwać
pod bieżącą wodą

Można przecierać
wilgotną 
ściereczką

Robot kuchenny

Misa (8)

Osłona przeciwrozpryskowa (9)

Obudowa (6)

Mieszadło (11)

Hak do zagniatania ciasta (12)

Trzepaczka (13)

Blender (2)

Zatyczka (2.1)

Pokrywa (2.2)

Szklany kielich z podstawą (2.3)

Pierścień uszczelniający (2.4)

Zespół ostrzy (2.5)

Śruba blokująca (2.6).
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Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz
2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach 
komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych.
Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. 
Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny 
sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie 
gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
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Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19 
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256 
eMail: service-wmf@wmf-ce.de 

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de

POLSKA
contact-pl@wmf.com

801 300 420
Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

HUNGARY
contact-hu@wmf.com

06 1 272 7872
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE 
Kft.2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14

ROMANIA
contact-ro@wmf.com

031 130 93 03
GROUPE SEB ROMÂNIAStr. 
Ermil Pangratti nr. 13
011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA
contact-hr@wmf.com

(01) 30 15 295
SEB mku & p d.o.o.
Sarajevska 29, 
10000 Zagreb

ČESKÁ REPUBLIKA
contact-cz@wmf.com

773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

SLOVENSKO
contact-sk@wmf.com

232 199 932
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

БЪЛГАРИЯBULGARIA
contact-bg@wmf.com

07 002 00 59
Груп Себ България ЕООДбул. 
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

SLOVENIA
contact-si@wmf.com

02 234 94 95
GROUPE SEB Slovensko, 
spol. s r.o.Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava


