
 

                     
 

 
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
 

Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka 
sieciowego. 
 

Funkcja „Auto Clean” umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie blendera z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa. 
 

 Wlej do szklanego pojemnika trochę ciepłej wody z detergentem, obróć pokrętło do pozycji "1"  i 
naciśnij przycisk „Pulse”, nie zwalniając go przez kilka sekund. 

 Zdemontuj wszystkie części. Zdemontuj szklany pojemnik z jednostki silnikowej i wypłucz go pod 
bieżącą wodą, a następnie odłącz zespół ostrzy od zespołu pojemnika, wyjmij zespół ostrza, a na 
końcu wyjmij pierścień uszczelniający podstawy pojemnika. Zdejmij wieczko wewnętrzne z wieka 
pojemnika. Opłucz szklany pojemnik, ostrze, podstawę pojemnika, wieko pojemnika i wieczko 
wewnętrzne pod bieżącą wodą. 

 Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię jednostki silnikowej wilgotną szmatką. 
 

 

 
 

 
Uwaga! Nie używaj szorujących środków czyszczących (które mogą powodować zarysowanie), nigdy 
nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie. 

 

 Wysusz a następnie złoż wszystkie części. Sposób montażu blendera jest odwrotny od kolejności 
jego demontażu. 

 
DANE TECHNICZNE  
 

 Napięcie nominalne: 220–240 V, ~ 50/60 Hz,  
 Maksymalna moc: 500 W 
 Pojemność kielicha: 1500 ML 
 

 
RECYKLING 
 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 

 
 

Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie musi być 
dostarczone do właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych 
urządzeń, w znacznym stopniu przyczyniasz się do ochrony zasobów 
naturalnych i zapewniasz bezpieczną dla środowiska i zdrowia 
utylizację. 
 

 
IMPORTER: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
 

 
SERWIS: 
 

iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900, e-mail: serwis@ibe-technologies.com 

          

 

PRODUCENT: ZILAN GROUP, Aksaray Mahallesi, Katip Kasım 
Bostanı Sk. No:6, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye, tel: +90 212 632 23 
23, e-mail: info@zilangroup.com 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI -PL- 
 
BLENDER KIELICHOWY MIKSER   

   
ZLN 3703 

 
Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za wybranie blendera  ZILAN. Produkt ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z 
myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część nowocześnie 
wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej 
technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. 
 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru blendera  firmy ZILAN! 
 

 

 
 

Uwaga! Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega 
sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia. 
Dopuszczalne są zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, 
nie wpływające na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności: 
 

 Prosimy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem. 
 Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane 

na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.  
 Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub biurka. 
 Nie należy obsługiwać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po usterce 

urządzenia lub jego uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwrócić się do najbliższego 
Autoryzowanego Punktu Serwisowego w celu przeprowadzenia badań, naprawy lub regulacji. 

 Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony w Autoryzowanym Punkcie 
Serwisowym w celu uniknięcia zagrożenia. 

 Nie pozwól dzieciom używać blendera jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu 
dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. 

 Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. 
 Obchodź się ostrożnie z ostrzami blendera, aby uniknąć zranienia. 
 Nigdy nie używaj gorących płynów ani nie uruchamiaj urządzenia pustego. 
 Korzystanie z akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta  

może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. 
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 Urządzenie nie może być używane do mieszania, kruszenia lub mielenia twardej i suchej substancji, w 
przeciwnym razie ostrze może zostać uszkodzone lub stępione. Możesz używać do mieszania kostek 
lodu. 

 Przed montażem lub demontażem części urządzenia, czyszczeniem i konserwacją odłącz urządzenie 
do zasilania. 

 Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy blender nie jest używany, W celu ochrony przed ryzykiem porażenia 
prądem nie wkładaj urządzenia do wody lub innego płynu. 

 Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że pokrywa jest dokładnie umieszczona na miejscu. 
 Podczas mieszania lub mielenia trzymaj ręce i przybory lub inne przedmioty z dala od pojemnika 

(kielicha) urządzenia w celu uniknięcia ryzyka poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. 
Do czyszczenia urządzenia możesz użyć skrobaczki, ale tylko wtedy gdy urządzenie jest wyłączone i 
odłączone od zasilania. 

 Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie należy umieszczać ostrzy na podstawie bez prawidłowo 
zamocowanego szklanego pojemnika lub miski. 

 Dzieciom nie wolno korzystać z tego urządzenia, ani się nim bawić. Urządzenie oraz przewód zasilający 
przechowuj poza zasięgiem dzieci. 

 Nie zanurzaj urządzenia ani elektrycznej jednostki sterującej w wodzie. 
 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych. 
 urządzenie jest przeznaczone do użytku w  gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczone do 

zastosowania w przestrzeniach, takich jak:  
– aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 
– fermy rolnicze;  
– pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;  
– przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem. 

 Z  niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w  wieku od 8 lat oraz osoby o  obniżonych 
zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i  umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i  wiedzy, o  ile 
jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o  korzystaniu z  urządzenia w  bezpieczny 
sposób i  zdają sobie sprawę z  ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia. 

 
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ DOKŁADNIE I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJE NA 
PRZYSZŁOŚĆ! 
 
 

 
 

Uwaga! Nigdy nie używaj urządzenia w sposób ciągły przez więcej niż 3 minuty. 
 
 

 
 

Uwaga! Nie używaj urządzenia bez założonej pokrywy szklanego pojemnika (kielicha). 
 

 
Uwaga! Nie demontuj kielicha z podstawy blendera, gdy blender jest włączony i podłączony do 
źródła zasilania. 
 

 
Uwaga! Jeśli podczas użytkowania wystąpi jakiś problem, nigdy nie należy samodzielnie 
demontować jednostki silnikowej. Nie zawiera ona żadnych części, które mogą być naprawiane 
samodzielnie przez użytkownika. Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem w celu sprawdzenia 
poprawności działania urządzenia i jego naprawy. 

 

 
 

Ostrzeżenie!: Aby uniknąć zranienia obchodź się ostrożnie z ostrzami! 
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