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Преди да включите уреда за първи път, прочетете изцяло тези инструкции 

www.topchefmixer.com 



 

 

 

Фиг. 1 

Описание на частите                                                                       

1 Бъркалка за размесване         5 Превключвател 9 Бъркалка за яйца 

2 Голям капак        6 Долен капак на корпуса      10 Бъркалка за тесто 

3 Горен капак на корпуса     7 Крачета                

4 Малък бутон              8 Купа 
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Важни съвети за безопасност                                                      

⚫ Моля, прочетете информацията и инструкциите за безопасност, 

съдържащи се в това ръководство за употреба внимателно и изцяло 

преди да включите миксера за първи път. 

⚫ Уредът трябва да се използва само по предназначение. 

⚫ Преди употреба поставете уреда върху хоризонтална и гладка 

повърхност. 

⚫ Поставете го колкото е възможно по-близо до контакта, така че да 

можете да изключите щепсела лесно и бързо. 

⚫ Уредът не трябва да бъде поставян в непосредствена близост до 

открит огън, запалими материали (завеси, текстилни изделия и др.), 

радиатор, печка или друг източник на топлина. 

⚫ За да избегнете токов удар, не използвайте уреда в близост до вода. 

Не поставяйте захранващия кабел във вода или друга течност. 

⚫ Не пречупвайте и не прищипвайте захранващия кабел. За да 

избегнете какъвто и да е риск от препъване, не оставяйте кабелът да 

виси от ръба на масата или плота. 

⚫ Изключвайте уреда преди да сменяте приставките и по време на 

употреба не докосвайте работните части, които се движат. 

⚫ Уверете се, че напрежението посочено на фабричната табелка 

съответства на това на електрическата мрежа. Фабричната табелка 

може да бъде открита от долната страна на моторния блок. Миксерът 

на стойка трябва да бъде включван само към АС захранване 

(220-240V). Двигателят трябва винаги да бъде изключен преди 

миксерът да се включи към електрозахранващата мрежа. 

(Превключвател (5) в позиция “0”). 

⚫ Уредът трябва да бъде използван с типа захранване, посочено на 

фабричната табелка. Ако не сте сигурни относно 

електрозахранващата мрежа в дома Ви, попитайте дилъра или 

местната електрическа компания. 

⚫ Изключвайте уреда от контакта, когато няма да се ползва или преди 

почистване. 

⚫ Не използвайте на открито. Подходящ е за използване само на 



 

закрито. 

⚫ Не използвайте уреда, когато горната му част е вдигната. 

⚫ По време на употреба не докосвайте движещите се части с пръсти. 

⚫ Никога не включвайте уреда празен и не го оставяйте без наблюдение. 

⚫ Ремонтите трябва да се правят само в квалифициран сервиз. 

⚫ Включвайте щепсела на леснодостъпно място. 
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⚫ Винаги хващайте щепсела и никога не дърпайте кабела 

⚫ Не се опитвайте да правите ремонти самостоятелно, тъй като ще 

бъдете изложени на 

опасни за живота компоненти или други опасности, свързани с 

отварянето и затварянето на капаците. 

⚫ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя или негов сервизен агент или лице с подходяща 

квалификация, за да избегне всякаква опасност. 

⚫ Този продукт не е играчка! Пазете го от деца. Уредът трябва да се 

използва и съхранява на недостъпно за деца място. 

⚫ Когато деца използват уреда или са в близост, когато той работи, е 

необходимо да се наблюдават внимателно. 

⚫ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) 

с намалени физически, сензорни или ментални възможности или 

лица, които нямат достатъчно опит и познания, освен ако не са 

наблюдавани или ако не са инструктирани от лицето, отговорно за 

тяхната безопасност, по отношение на употребата на уреда. 

⚫ Обърнете внимание, че когато предавате уреда на трето лице, 

ръководството за експлоатация също трябва да бъде предадена. 

⚫ Не поемаме отговорност за повреди вследствие на неправилна 

употреба или неспазване на работните инструкции / инструкции за 

забележка. 

Техническа информация                                                           

Напрежение/честота:      AC 220-240V, 50/60Hz,  800W 

Вместимост на купата:  5.0 литра 

KB:                   4 минути 



 

Преди първа употреба                                                                 

⚫ Всички части на миксера трябва да бъдат добре измити преди да го 

използвате за първи път. (вижте раздел Почистване). 

⚫ Изтеглете кабел с достатъчна дължина от отделението в основата на 

уреда и включете в контакт на електрозахранващата мрежа. 

Включване                                      

1. Смесете добре хранителните продукти в съответствие с рецептата. 

След това отворете горния капак на корпуса (3) с помощта на малкия 

бутон (4).  
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Фиг.2、Фиг.3 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2                     Фиг.3                    Фиг.4 

 

2. Поставете купата (8) върху плочата на устройството и завъртете купата 

по посока, обратна на часовниковата стрелка докато се застопори. Фиг. 4                                                       

 

3. Закрепете бъркалкатаза тесто (10) или за яйца (9) или бъркалката за 

размесване (1) на конектора  и завъртете конектора по посокана 

часовниковата стрелка, докато добре се зацепи. Фиг. 5                                          

 

 

 

 

 

 

    



 

                                                

 

                                 

Фиг.5                    Фиг.6                 Фиг.7 

 

4. Завъртете ръкохватката по посока на стрелката (на уреда) и натиснете 

капака (3) надолу с една ръка.  Фиг.6   Фиг.7 

5. Включете щепсела в контакт и включете превключвателя в положение 

"Р" за кратък цикъл на работа или го поставете на желаната позиция 1 - 6 

за по-продължителен цикъл на работа.                            

6. Завъртете превключвателя (5) в позиция “0”. 
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7. Повдигнете горния капак на корпуса (3) като завъртите малкия бутон (4) 

по посока на часовниковата стрелка. 

8. Сега можете да свалите купата (8) от уреда. 

Употреба                                            

1. Първо смесете хранителните продукти, както е посочил производителя, 

след това завъртете малкия бутон (4) по посока на часовниковата 

стрелка, за да отворите горния капак（3）. 

2. Поставете купата (8), пълна с продуктите, на уреда, след това я 

завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка. 

3. Поставете бъркалката за тесто (10) или за яйца (9) или бъркалката за 

размесване (1) на конектора  и завъртете конектора по посока на 

часовниковата стрелка. 

4. Повдигнете горния капак на корпуса (3) като завъртите малкия бутон (4) 

по посока на часовниковата стрелка.   

Приложение                                           

За месене на тесто: 

1. Препоръчително съотношение на брашно и вода 5:3. 

2. При скорост 1 включете уреда за 30 секунди, след това при скорост 2 - 30 

секунди и след това със скорост 3 - около 3 минути. 

3. Когато напълните купата, проверете дали не е превишено максимално 



 

допустимото количество продукти. 

4. Максималното количество смес е 2 кг. 

5. Трябва да се използва бъркалката за тесто (10). 

 

Разбиване на белтъци или сметана: 

1. Включете уреда на скорост 4 - 6, разбивайте белтъците без да спирате 

приблизително 4 минути, в зависимост от размера на яйцата, докато 

сместа се втвърди. 

2. За разбиване на сметана, разбивайте 250ml прясна сметана със 

скорост 4 - 6 за около 5 минути. 

3. Когато пълните купата с прясно мляко, сметана или друго, уверете се, 

че не е превишено максималното количество. 

4. Трябва да се използват бъркалките за разбиване на яйца （9）. 
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Разбиване на шейкове, коктейли или други течности: 

1. Смесете съставките в съответствие с рецептите. Включете уреда със 

скорост 1 - 6 за около 4 минути. 

2. Не превишавайте максимално допустимото количество на купата. 

3. Трябва да се използва бъркалката за размесване （1）. 

 

Почистване                                               

1. Преди почистване проверете дали превключвател （5）е на позиция "0" 

и дали щепселът е изваден от контакта. 

2. След употреба оставете уреда да изстине преди да започнете да го 

миете. 

3. За да почистите външните стени на уреда, използвайте влажна кърпа и 

мек миещ препарат. 

4. Когато почиствате вътрешните и външните повърхности и предпазния 

капак, не използвайте абразивни миещи препарати или спирт. 

5. За да измиете уреда, никога не го потапяйте във вода. 

6. Бъркалката за тесто （10）, бъркалката за яйца （9）и бъркалката за размесване 



 

（1）НЕ могат да се мият в съдомиялна машина. Приставките трябва да 

бъдат измивани в топла вода и миеща течност. 

7. Купата може да се мие в съдомиялна машина. Купата също може да 

бъде измивана в топла вода и миеща течност. Не използвайте 

абразивни почистващи препарати. 

СТАНДАРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                                 

⚫ Основен блок на уреда    1 бр.  

⚫ Купа за смесване   1 бр. 

⚫ Бъркалка за тесто    1 бр. 

⚫ Бъркалка за размесване 1 бр. 

⚫ Бъркалка за яйца    1 бр. 

⚫ Капак на купата    1бр. 

⚫ Ръководство   1 бр. 
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