
INSTRUKCJA OBSŁUGI
  BLENDER BUTELKOWY

GBL-600

                              PARAMETRY URZĄDZENIA
– moc: 250W
– napięcie zasilania: 230V ~ 50 Hz
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 1 minuta
– przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 3 minuty

                               ELEMENTY URZĄDZENIA
1 – zakrętka
2 – butelka
3 – noże
4 – podstawa urządzenia

OPIS URZĄDZENIA
Urządzenie przeznaczone jest do robienia koktajli, napojów i drinków z 
większości owoców i warzyw oraz kruszenia lodu. Skuteczność 
działania urządzenia jest znacznie wyższa niż w przypadku 
tradycyjnych blenderów. Urządzenie nie nadaje się do owoców i 
warzyw włóknistych (np. rabarbar) oraz zawierających pestki lub łupiny.
Można stosować  owoce pestkowe ale po uprzednim ich wydrylowaniu. 
Jakość uzyskanego soku lub koktajlu uwarunkowana jest jakością 
owoców i warzyw.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy:
– dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
– upewnić się czy żaden z elementów nie jest uszkodzony
– umyć elementy, które mają kontakt z żywnością ciepłą wodą
– złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją montażu

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
• Przed rozpoczęciem użytkowania blendera butelkowego zapoznaj się z treścią całej instrukcji 

obsługi.
• Blender butelkowy jest przeznaczony do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go

do celów komercyjnych, sprzęt traci warunki gwarancji, którymi jest objęty. 
• Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
• Odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest ono używane oraz przed 

rozpoczęciem czyszczenia.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt są w sposób 

widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w serwisie 

producenta w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie 
przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne 
zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do 
autoryzowanego punktu serwisowego.

• Nie wkładaj urządzenia do wody lub innego płynu, nie używaj w łazience oraz na wolnym 
powietrzu.

• Przed zdjęciem butelki z podstawy urządzenia poczekaj aż noże całkowicie się zatrzymają.
• Nie myj noży bezpośrednio ręką.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dzbanka. 
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające 



doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z 
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo.

• Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
• Urządzenie podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230V~50Hz.
• Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
• Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej 

powierzchni. Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający z daleka od płyt grzewczych i 
palników.

• Nie napełniaj butelki gorącymi płynami.
• Jeżeli jest to możliwe, to przechowuj mikser z dala od bezpośredniego promieniowania 

słonecznego i światła jarzeniowego.
• Nie przepełniaj butelki.
• Nie napełniaj butelki powyżej oznaczenia 600ml – jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może

spowodować wyciśnięciu pokrywy przy uruchomieniu silnika.
• Nie włączaj urządzenia na dłużej niż 60 sekund, ponieważ może on ulec przegrzaniu. 

Ponowne uruchomienie możliwe jest po 3 minutach. Nie włączaj miksera, kiedy jest pusty i 
suchy ponieważ zatarciu ulegnie łożyskowanie noża.

• Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży używaj miękkiej szczoteczki. 
• Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w 

wyniku niewłaściwego używania urządzenia

MONTAŻ URZĄDZENIA

Montaż urządzenia należy rozpocząć od poprawnego 
założenia noży w pojemniku 
Zaniedbanie w tym zakresie może spowodować 
zalanie silnika urządzenia i utratę gwarancji.
Kolejność i sposób montażu ilustrują rysunki od 1 do 3.
Po przykręceniu noży do butelki, należy założyć 
butelkę z nożami na postawę urządzenia kierując 
znacznik naniesiony na nożach na włącznik 
urządzenia, po czym przekręcić butelkę zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara o 800 lekko dociskając.
Poprawność montażu urządzenia gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość 
urządzenia.
Po zakończeniu miksowania należy zdjąć butelkę z 
nożami przekręcając ją w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, odwrócić, odkręcić noże i 
zastąpić je zakrętką.
Przed każdym złożeniem urządzenia należy 
sprawdzić, czy wszystkie elementy są w dobrym 
stanie, nie są popękane lub uszkodzone.
Elementy czynne urządzenia takie jak noże i 
uszczelka podlegają naturalnemu zużyciu i nie 
podlegają gwarancji. Można je kupić w serwisie 
producenta.
Elementy urządzenia nie nadają się do mycia w 
zmywarce. Należy je myć ciepłą wodą z 
dodatkiem płynu do mycia naczyń. W zmywarce 
można jedynie myć samą butelkę.



UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak 
wystarczających przerw w pracy urządzenia, mogą doprowadzić do nieodwracalnego 
uszkodzenia silnika lub innych elementów urządzenia.
Silnik posiada zabezpieczenie termiczne. W przypadku przegrzania silnika urządzenie automatycznie
się zatrzyma. Należy wyłączyć urządzenie i odczekać około 20 minut aż silnik ostygnie.
Włącznik urządzenia posiada zabezpieczenie przed włączeniem, w przypadku kiedy butelka z 
nożami nie jest zamontowana na podstawie urządzenia lub jest zamontowana niepoprawnie.
Nie wciskać przycisku bez poprawnie założonej butelki z nożami – może to spowodować 
uszkodzenie urządzenia.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w sporządzaniu koktajlów należy wkładać do pojemnika małe 
porcje zamiast dużych.
W przypadku przetwarzania produktów stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze kawałki.
Należy zachować ostrożność podczas mieszania ciepłych produktów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Po rozmontowaniu urządzenia, noże, uszczelkę i pokrywę należy myć pod bieżącą wodą. Butelki 
można myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń. Obudowę silnika należy czyścić wilgotną 
szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody

OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub 
recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i 
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,nie może być 
używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabelka pomaga w rozwiązaniu problemów, które mogą się pojawić podczas użytkowania 
urządzenia:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Urządzenie nie działa Brak zasilania

Nieprawidłowo zmontowane
urządzenie

Podłącz zasilanie

Rozłóż i złóż urządzenie
ponownie

Urządzenie pracuje ale nie
miksuje całej zawartości dzbanka

Za duże kawałki produktów

Zbyt duże kostki lodu

Pokrój produkty na mniejsze

Użyj mniejszych kostek lodu

Urządzenie w czasie pracy
samoistnie się wyłączyło

Urządzenie przegrzane

Urządzenie uszkodzone

Pozostaw do ostudzenia

Skontaktuj się z serwisem
producenta

Urządzenia znacząco zwalnia
podczas pracy

Zbyt twarde produkty Podawaj produkty w mniejszych
porcjach
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