
_English_  
 

Coffee Blender 

SP-1163-B 

INSTRUCTION MANUAL 
 
SAFETY PRECAUTIONS 

1. Ensure that the voltage of the power supply in your home corresponds to that 
indicated on the rating label on the appliance. 

2. To protect yourself against the risk of electrical shock, do not immerse the 
motor unit in water or other liquid. 

3. Do not disassemble the motor housing, there are no user serviceable parts 
inside. 

4. Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use. 
5. Do not operate the appliance if the cord is damaged. 
6. For domestic use only. 
 
 

HOW TO MIX A COFFEE 
1. Put the ingredients of your coffee in a cup. 
2. Plug in the appliance. 
3. Put the axis in the cup and press and hold the ON/OFF button on the handle 

for a few second. The coffee will be mixed.  
4. Do not take out the appliance form the cup while the axis is still turning. Wait 

the axis to stop completely before taking it out.  
 
CLEANING 

· Do not put the axis under running water for cleaning. 
· Run the axis in a cup of water and wipe if clean with a cloth. 



_Polski_  
 

Blender do kawy 

SP-1163-B 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Upewnij się, czy napięcie zasilania w Twoim domu odpowiada wartości 
napięcia podanej na tabliczce znamionowej na urządzeniu. 

2. Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie wolno zanurzać 
części silnikowej w wodzie ani żadnej innej cieczy. 

3. Nie należy demontować obudowy silnika, nie wolno samodzielnie dokonywać 
napraw. 

4. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane. 
5. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 
6. Tylko do użytku domowego. 
 
 

JAK ZMIKSOWAĆ KAWĘ 
1. Włóż składniki swojej kawy do filiżanki. 
2. Podłącz urządzenie. 
3. Umieść końcówkę blendera we wnętrzu filiżanki, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk ON / OFF na uchwycie przez kilka sekund. Kawa będzie miksowana.  
4. Nie wyjmuj końcówki blendera z wnętrza filiżanki podczas jej pracy. Przed jej 

wyjęciem zaczekaj do jej całkowitego zatrzymania.  
 
CZYSZCZENIE 

· Nie należy umieszczać końcówki blendera pod bieżącą wodą w celu jej 
czyszczenia. 

· Uruchom końcówkę blendera w filiżance z wodą a następnie po jej 
zatrzymaniu i odłączeniu wyjmij i wytrzyj czystą ściereczką. 



_Български_  
 

Миксер за кафе 

SP-1163-B 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Уверете се, че напрежението на ел. мрежата във Вашия дом отговаря на 
това, означено върху уреда. 

2. За да се предпазите от електрически шок, не потапяйте моторния блок на 
уреда във вода или друг вид течности. 

3. Не разглобявайте моторния блок, в него няма части, които да се 
обслужват от потребителя. 

4. Изключвайте захранващия кабел от контакта, ако не използвате уреда. 
5. Не използвайте уреда, ако захранващият му кабел е повреден. 
6. Уредът е предназначен само за домашна употреба. 
 
 

РАЗБЪРКВАНЕ НА КАФЕ 
1. Поставете съставките на Вашето кафе в чаша. 
2. Включете уреда в контакта. 
3. Поставете оста на уреда в чашата и натиснете и задръжте бутона за 

ВКЛ./ИЗКЛ. върху дръжката за няколко секунди. Кафето ще бъде 
разбъркано.  

4. Не изваждайте оста от чашата, докато все още се върти. Изчакайте оста 
да спре напълно преди да я извадите.  

 
ПОЧИСТВАНЕ 

· Не слагайте оста на уреда под течаща вода, за да я почистите. 
· Поставете оста в чаша вода и пуснете уреда за няколко секунди, след 

което я избършете с мека кърпа. 
 



_Русский_  
 

Блендер для кофе 

SP-1163-B 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Убедитесь, что напряжение в электросети и, указанное на приборе, 
совпадают.  

2. Во избежание риска удара электрическим током не погружайте прибор в 
воду или другие жидкости. 

3. Не разбирайте самостоятельно мотор и корпус прибора.  
4. Отключите из электросети, если прибор не используется. 
5. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден.  
6. Только для домашнего использования. 
 
 

КАК СМЕШАТЬ КОФЕ 
1. Поместите все ингредиенты в колбу. 
2. Подключите прибор в электросеть. 
3. Вставьте стержень в колбу, нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте 

несколько секунд. Кофе смешан.   
4. Не открывайте колбу до полной остановки вращения стержня. 

Подождите пока он полностью остановится, затем откройте.  
 
ОЧИСТКА 

· Не мойте стержень под проточной водой.  
· Поместите стержень в чашку с водой и вытрите насухо затем мягкой 

тканью.  



_Український_  
 

Блендер для кави 

SP-1163-B 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

ЗАПОБІЖНI ЗАХОДИ 

1. Переконайтесь, що напруга в електромережі й, зазначене на приладі, 
збігаються.  

2. Щоб уникнути ризику удару електричним струмом не занурюйте прилад 
у воду або інші рідини. 

3. Не розбирайте самостійно мотор і корпус приладу.  
4. Відключите з електромережі, якщо прилад не використовується. 
5. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення ушкоджений.  
6. Тільки для домашнього використання. 
 

ЯК ЗМІШАТИ КАВУ 

1. Помістить всі інгредієнти в колбу. 
2. Підключите прилад в електромережу. 
3. Вставте стрижень у колбу, натисніть кнопку ON/OFF і втримуйте кілька 

секунд. Кава змішана.   
4. Не відкривайте колбу до повної зупинки обертання стрижня. Почекайте 

поки він повністю зупиниться, потім відкрийте.  
 

ОЧИЩЕННЯ 

· Не мийте стрижень під проточною водою.  
· Помістить стрижень у чашку з водою й витріть насухо потім м'якою 

тканиною.  
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