
INSTRUKCJA OBSŁUGI
 ROZDRABNIACZ

GHB-1000

PARAMETRY URZĄDZENIA
- moc: 1000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 60 sekund
- czas przerwy przed ponownym
 użytkowaniem: 3 minuty

ELEMENTY URZĄDZENIA
1. Regulator obrotów
2. Włącznik
3. Przycisk TURBO
4. Korpus
5. Końcówka rozdrabniająca
6. Pokrywa pojemnika do miksowania
7. Pojemnik do miksowania
8. Pojemnik do mieszania
9. Przystawka do ubijania

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
- należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie 
nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód 
zasilający
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
- UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować 
ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas opróżniania pojemnika i podczas 
czyszczenia
- zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed składaniem, 
rozkładaniem lub czyszczeniem
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio 
zamontowane
- nie włączać urządzenia bez produktów
- nie należy używać płynów o temperaturze wyższej niż 50oC
- urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
- ostrza nie mogą być ostrzone. Należy je wymienić jeśli nie tną właściwie lub są zużyte
- nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po
jego zatrzymaniu
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek 
uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone



- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało 
uszkodzone w inny sposób, - napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. 
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów 
urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego używania urządzenia

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć
(patrz: „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (2) lub (3). Rozdrabniacz 
pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty jeden z przycisków.
Przyciskiem (2) uzyskuje się obroty zgodne z ustawieniem regulatora obrotów (1). Przycisk TURBO 
(3) powoduje uzyskanie maksymalnych obrotów urządzenia.
W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.
Nóż rozdrabniacza oraz nóż miksera są bardzo ostre. Można je dotykać tylko przy wyłączonym z
sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzymają. Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania kości 
zwierzęcych i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin 
strączkowych.
Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do przygotowywania gorących potraw.
Jeżeli urządzenie zwalnia podczas miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i w miarę
możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany produkt.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia (60 sekund). Przekroczenie czasu pracy 
oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia, mogą doprowadzić do 
nieodwracalnego uszkodzenia silnika lub innych elementów urządzenia i utraty gwarancji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od sieci
- najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu zanim sito i pozostałe elementy zaschną
- nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, 
acetonu, alkoholu itp.
- przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- rozmontować elementy urządzenia od korpusu (4)
- elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń przy użyciu 
szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody
- elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń
- .podczas mycia należy obchodzić się z elementami urządzenia bardzo ostrożnie ponieważ 
wykonane są z bardzo delikatnego materiału
- korpus urządzenia (4) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- 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.
Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.
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