
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 

 

 

Techwood 

Планетарен Миксер 

  



Прочете всички инструкции, преди да използвате уреда. 

 

  

1 Бутон за освобождаване 2 Бутон за контролиране на скоростта 

3 Пространство за мотора 4 Подложка за крачетата 

5 Шпиндел на мотора 6 Капак за купа 

7 Бъркалка за разбиване 8 Бъркалка за разбъркване 

9 Кука за месене 10 Купа 

11 Шпатула 12 Подвижна глава 

  

  



Важни предпазни мерки: 

Преди да използвате електрическия уред, винаги спазвайте основните предпазни мерки: 

• Прочетете всички инструкции. 

• За да избегнете риск от токов удар, не потапяйте уреда или захранващия кабел във вода или друга 

течност. 

• Нужно е специално внимание, когато уредът се използва от деца или е в близост от тях. 

• Изкарайте захранващия кабел от контакта, когато миксерът не е в употреба, преди слагане или махане 

на части и преди почистване. 

• Избягвайте допир с движещи се части. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или квалифициран 

човек или сервиз, за да се избегне опасност.  

• Използването на накрайници, които не са препоръчани или не се продават от производителя, могат 

да доведат до появата на огън, електрически удар или нараняване.  

• Не използвайте миксера на открито. 

• Не оставяйте захранващия кабел да виси от края на масата. 

• Дръжте настрана ръцете си и кухненски прибори от движещите се части и дискове, докато миксерът 

работи, за да избегнете силно нараняване или повреда на уреда.  

• Уверете се, че всичко е в правилна заключена позиция, преди да пуснете миксера.  

• Не се опитвайте да повредите механизма за блокиране на капака. 

• Винаги използвайте уреда с поставен капак. 

• Когато миксирате сухи вещества, махнете средната част от капака.  

• Изключете уреда, преди да смените накрайника. 

• Използвайте уреда и поставяйте частите само както е описано в инструкциите.  

• Изключвайте уреда, преди да се сменяте аксесоари или преди да се доближите до движещи се части.  

• Уредът не трябва да бъде използван от деца или хора, чиито физически, сензорни или умствени 

възможности могат да попречат на безопасната употреба. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не си играят с миксера.  

• За европейски държави:  

Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте миксера и захранващия му кабел далеч от достъпа 

на деца.  

• Уредът може да бъде използван от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности 

или с липса на опит, ако са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по 

безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с миксера. 

Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта, ако уредът е без надзор, преди сглобяване и 

разглобяване на частите или преди чистене.  

 

ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ 

  



Степени на скорост на контролния панел 

 

0 ------ Стоп 

Степен 1-6 ------ Работна скорост  

Степен 1 ------ Минимална скорост --- Бавно 

Степен 6 ------ Максимална скорост --- Бързо 

 

Степени на скорост 

 

  

НАКРАЙНИК Фиг. 
Разрешена 

скорост 
Време Максимално количество 

1. Кука за 
месене 

 

1-2 

30 секунди на 
1ва степен, 
3-5 минути на 
3та степен 

1000 г брашно и 600 мл вода 

2. Бъркалка за 
разбъркване 

 

2-4 5-7 минути  

3. Бъркалка за 
разбиване 

 

5-6 5-7 минути Минимум 3 белтъка 



Работни позиции  

Внимание!  

Работете с уреда само когато аксесоарът/накрайникът е поставен по описания начин в таблицата и е в 

правилната работна позиция.  

Номер Позиция Аксесоар/накрайник 

1. 

 
   

2. 

 

Поставете куката за месене, бъркалката за разбъркване или 

бъркалката за разбиване спрямо вашата нужда. 

 

Опасност от нараняване от въртящите се части! 

Докато уредът работи, не доближавайте пръстите си до купата. 

Не сменяйте частите, преди миксерът да е напълно спрял и изключен от контакта. След изключване 

моторът ще продължи да работи за кратко.  

 

Как да използвате куката за месене, бъркалката за разбъркване 

и бъркалката за разбиване 

1. 

 

Завъртете бутона за освобождаване (1) в посока на 

часовниковата стрелка, докато вдигате с една ръка 

подвижната глава (12). „Клик“ звукът означава, че главата 

(12) е заключена в повдигната позиция.  

  



2.  

 

Поставете капака на купата (6) на подвижната глава (12) и 

леко я завъртете в посока на часовниковата стрелка, за да се 

заключи в позиция.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сложете хранителни съставки в купата (10). 

2. Поставете купата (10) пред пространството на мястото на 

мотора. 

3. Завъртете леко купата в посока на часовниковата стрелка, 

за да се заключи в позиция.  

4. 1. Поставете предпазителя от пръски на подвижната глава 

(12), както е показано на картинката. Уверете се, че е 

поставен добре.  

2. Поставете желания накрайник (7, 8 или 9) на шпиндела 

на мотора (5) от долната страна на подвижната глава (12). 

3. А. Куката за месене (9) се използва за тежко тесто, кайма 

или други смеси, които имат нужда от месене.  

Б. Бъркалката за разбъркване (8) се използва за смесване 

на по-леки теста.  

В. Бъркалката за разбиване (7) се използва за разбиване 

на сметана, белтъци и т.н.  

4. Завъртете накрайника, за да може щифтовете  на 

шпиндела да съвпаднат с отворите на горната му част. 

Натиснете аксесоара нагоре към повдигащата се глава и 

завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, 

докато се заключи в правилна позиция. Накрайникът не 

трябва да се усеща разхлабен или да е възможно да бъде 

издръпан и изкаран.  

5. 1. Спуснете подвижната глава (12), докато не се заключи в 

правилна позиция и не чуете кликване. Капакът трябва да 

е плътно затворен към купата (10). Ако не е, това 

означава, че не е поставен правилно. Уредът е готов за 

употреба.  

2. Вкарайте захранващия кабел в контакта и включете уреда. 

Завъртете бутона за контролиране на скоростта (2) на 

степен 1 (или всяка друга степен). Лампата на контролния 

панел вече ще се е включила.  

3. Изберете скоростта, която искате да използвате. Скорост 

1 е най-ниската, а скорост 6 е най-високата. 

Препоръчаните скорости, времетраене и количество са 

описани в таблицата по-горе.  

4. Ако се налага да оберете съставки от стените на купата, 



изчакайте, докато накрайникът спре да се върти напълно. 

Винаги използвайте шпатулата, никога пръстите си. 

6.  1. Изключете миксера, като завъртите копчето на 0 след като 

сте приключили с миксирането. Изкарайте захранващия 

кабел от контакта, преди да смените накрайник, някоя 

друга част или когато няма да използвате уреда повече.  

2. Завъртете бутона за освобождаване на подвижната глава 

(1) в посока на часовниковата стрелка. В същото време 

повдигнете главата (12) с ръка, за да се заключи в 

повдигната позиция. Фиксирана е след като чуете клик. 

7. 1. Откачете накрайника, като го завъртите в посока на 

часовниковата стрелка.  

2. Махнете купата с приготвената смес, като я завъртите в 

посока, обратна на часовниковата стрелка.  

 

ВАЖНО! 

Температурата на вода, която ще бъде добавена в тестото, трябва да е 40 +/-5°C.  

 

ПОЧИСТВАНЕ 

Когато почиствате уреда, трябва да следвате следните точки: 

• Изкарайте захранващия кабел от контакта и оставете миксера да изстине напълно, преди да го 

почистите.  

• Не потапяйте зоната с мотора на уреда във вода. Уверете се, че няма да попадне вода там.  

• Почистете зоната с мотора на уреда с влажна кърпа. Може да добавите малко препарат за миене на 

чинии, ако повърхността е много замърсена.  

• Не използвайте метални гъби или други подобни предмети или какъвто и да е вид силен разтворител 
или абразивен препарат за почистване на уреда. Те могат да наранят повърхността на миксера.  

• Откачете всички части на миксера и измийте добре аксесоарите му индивидуално.  



• Внимавайте да не докосвате острите части на тези предмети, докато ги миете. 

• ВАЖНО! Оставете миксера да изсъхне напълно, преди да го използвате отново. Не го използвайте, 

докато още е мокър или влажен.  

• След измиване и изсушаване, веднага сложете накрайниците в предпазни джобчета за съхранение.  

 

 

Капацитет на купата  

1000 г брашно и 600 мл вода. 

 

Примери за употреба 

 

Разбиване на белтъци  

8 белтъка в КУПАТА с БЪРКАЛКА ЗА РАЗБИВАНЕ със степен на скорост 6.  

 

 

 

Бъркане на крем 

600 г крем с БЪРКАЛКА ЗА РАЗБЪРКВАНЕ в КУПАТА със степен на скорост 4.   

 

Месене на тесто  

700 г брашно 

200 г нарязани бадеми 

15 г сол 

28 г масло 

28 г захар 

Около 500 мл вода (температура 40+/-5°C) 

 

Планетарен миксер Techwood 

Захранване: 220-240V~ 50/60Hz  

Мощност: 1000W  / Норма: Клас II 

Капацитет на купата: 5 L (1 кг брашно 600 мл вода) 


