
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MIKSER RĘCZNY

GHM-350

PARAMETRY URZĄDZENIA
- moc: 350W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 5 minut
- czas przerwy przed ponownym
 użytkowaniem: 3 minuty

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
- niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości 
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w 



bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić 
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- 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 końcówkami mieszającymi. Nie wolno dotykać końcówek 
mieszających podczas pracy
- 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 końcówek mieszających
- nie należy miksować płynów i produktów o temperaturze wyższej niż 50oC
- urządzenie nie może być używane z uszkodzoną końcówką mieszającą
- końcówki mieszające nie mogą być naprawiane. Należy je wymienić na nowe jeśli są uszkodzone 
lub zużyte
- nie dotykać elementów czynnych przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można je 
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).
Przez użyciem należy ustawić suwak prędkości w pozycję „0”, włożyć odpowiednie końcówki 
ubijające do korpusu urządzenia i podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
Końcówki ubijające mogą być używane tylko parami. Nie wolno używać jednocześnie dwóch 
różnych końcówek.
Włączenie urządzenia odbywa się poprzez ustawienie suwaka na zadaną prędkość w zakresie od 1 
do 5. Wyłączenie urządzenia odbywa się poprzez ustawienie suwaka w pozycji „0”.
Wyjęcie końcówek ubijających odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku zwalniającego, znajdującego
się nad suwakiem prędkości.
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 i utraty gwarancji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od sieci
- najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu zanim elementy czynne zaschną
- nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, 
acetonu, alkoholu itp.
- przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- wyjąć końcówki mieszające z urządzenia
- elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń przy użyciu 
szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody
- elementy urządzenia nadają się do mycia również w zmywarce do naczyń
- korpus urządzenia 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.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu i 
jest realizowana w standardzie DOOR-TO-DOOR. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie 
urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych 
dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na 
własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia.
Gwarancją nie są objęte:
- elementy szklane, sznury połączeniowe i sieciowe, żarówki, baterie, akumulatory, noże tnące, sita i 
filtry oraz elementy eksploatacyjne.
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem działania użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcie w sieci 
elektrycznej, niezgodne z instrukcją obsługi złożenie urządzenia, korozja, pyły, przedmioty, które 
podczas eksploatacji dostały się do urządzenia).
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części 
zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem urządzenia (filtry, ślimaki, uszczelki itp.).
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby 
trzecie oraz wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, wymiana części posiadających określoną 
żywotność.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym 
(np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych)
Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona trzech napraw, a sprzęt będzie wykazywał nadal 
wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym 
z reklamującym w formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie 
gwarancyjnej.
Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika 
ważnej karty gwarancyjnej, opieczętowanej i wypisanej przez sprzedawcę wraz z dowodem zakupu 
potwierdzającym datę zakupu produktu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub 
dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduję utratę świadczeń z tytułu gwarancji. Karta 
gwarancyjna bez załączonego dowodu zakupu oraz poprawnie wpisanej daty zakupu, pieczątki i 
podpisu sprzedawcy jest nieważna.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej
www.gotie.pl lub telefonicznie w Serwisie Centralnym pod numerem +48 32 7202219 

http://www.gotie.pl/
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