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9. Produkt nie rroze dzialoc bez maw; dluzej nit 30 sekll'd. Po 30 sekll'dach ciqglej prao; 
rrusi zostac Wylep.OOf na 2 miruty przec poroM¥Y1 uru:romenem. Wytqczroy przez 2 miruty 
po 30 sekuncach jako o,l<I prao;, produkt m.usi b;c schladzarr; przez 30 mirut po 3 koejrr;ch 
cyklach pracy, aby zapewnic zyw6!nosc produktu. 

10.Ostrze jest bardzo ostre. Nie dotykaj ostrza beiposrednio r�kami. Podczas wyjmowania 
lub instalow ania ostrza'uchwyc': za belkE; tnqcq na ostrzu. 

11 Ne czy3Cic produktu v.e1rq stala.vq, sc,anrr;m srodkem czyszezqo;m ani p1yran pcModujqo;m 
korozj� ( rp. tenzynq lub aoetonem). Produkt rrozra m;c bezposrecnio czystq wodq. 

12.Ne vMadaj zadnej cz�i produktu do zmy«crki w oeu czyszczenia. 
13.Produkt na,azy przechowywac poza zas'lfjem dzeci. Osobom (w t,m ciz,aciorn), kt6re Sq 
niepetn osprawne fizycznie, up6s ledzone umystowo,lub kt6rym brakuje odpowiedniego 

doSwiadczenia i wiedzy, nie wolno u'-zywac arii bawic si� produktem. 
14.Produkt jest przeznaczOOf dla 066b ub rodzn, a n,a do oeb.v komero;jrr;ch. 
15.Uwaga: Uwazaj, aby ostrze n,a ska,aczylo dloni podczas wyjrrowania ostrza, opr6zniania 

przezroczysteg:, kubka i m;cia produktu. 
16.Przed wyrzuceniem urzqdzenia bateri� nalefy wyjqc z urzqdzenia. 
17.Podczas wyjmowania baterii urzqdzenie �usi bye wytqczone. 

Krok, aby wyj,¢ bateri\>, 3q nastwui,re 
1 ) Podwaz p,arsc,an ozdobrr; i uSJ'l z� kr7emionkowy, na�pne odkr� srub<;, i 

zdejmij plastikOWq OS!on\>. 
2) Oootnij przewody zasiajqoe odpowronio dodatnieg:, i ujenreg:, koloru baterii i own 

przewody zasila jqce dodatnich i ujem nych bclterii tasmq  elektrycznq. 
3) Akumulator naleZ:y bezpiecznie zutyliz6waC lub przekazaC do Lltyl izacji zaktadowi 
recyklingu �ajmujqcemu sit; och(onq Sr odowiska. 
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3. Zamontuj główną część urządzenie na przeźroczystym zbiorniku, po włożeniu jedzenia do
zbiornika. Niebieska dioda będzie migać dwukrotnie po zamontowaniu głównego elementu
naciśnij przycisk, aby posiekać jedzenie. Ostrze może się zablokować, jeśli dodano zbyt dużą
ilość jedzenia - należy wtedy wyjąć trochę i spróbować ponownie.



Uszkodzony silnik

INNPRO
Stempel



Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub
części instrukcji bez zezwolenia zabronione.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w 
wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania 
odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie 
miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt 
został zakupiony. 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii 
Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, 
określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i 
wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta 
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
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