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COFFEE BLENDER 

SP-1163-C 

INSTRUCTION MANUAL 
Read these instructions for use carefully before you use the appliance for the first time and save them for 
future reference. 
 
SAFETY PRECAUTIONS 
• Do not use if any part of the appliance is damaged; 
• If the device is damaged, the defective part must be repaired by the manufacturer, authorized 

service center or other qualified person for the purpose, to avoid the risk of accident; 
• Always remove the battery if you does not work with the device or before cleaning; 
• Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Only use a 

moist cloth to clean the motor unit; 
• Do not disassembly the unit, there are no parts to be serviced by the user in it; 
• Never let the appliance run unattended; 
• This appliance is intended for household use only; 
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety; 

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; 
• Do not use the appliance if the rotating paddle is damaged or curved; 
• Never touch the rotating paddle when the appliance working to avoid the risk of accident; 
• If the rotating paddle get stuck, remove the batteries from the appliance before you remove the 

ingredients that block the rotating paddle; 
• Do not overload the appliance by putting in too much liquid and do not operate continuously for 

more than 30 seconds. 

INSTRUCTION FOR USE 

1. Fill a cup with 2-4 oz. of milk. For best results, we recommend starting with cold, nonfat milk. 
Should you prefer, regular or warm milk will also work. 
2. Take the coffee blender and place the tip of the rotating paddle close to the bottom of the cup. Turn 
the unit on and slowly move the coffee blender up & down and foaming the milk. Keep the tip of the 
coffee blender below the top of the milk while foaming . Stir for 25-30 seconds while the volume of 
milk approximately doubled; 
3. If you started with cold milk, you can put the microwave safe cup into the microwave for 20-30 
seconds to heat it up; 
4. Add coffee to the cup and enjoy a professional style coffee drink at home. 

CLEANING 

 To clean the coffee blender, rinse the metal rotating paddle with warm water and wipe dry with a 
clean cloth.  

 Do not immerse the frother or place it in the dishwasher.  
 Your unit works with batteries,Replace batteries as needed with 2-AA batteries.  
 Replace batteries with a simultaneous set. 
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МИКСЕР ЗА КАФЕ 
SP-1163-C 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
Прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате уреда за първи път и запазете 
това ръководство за бъдещи справки. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
• Не използвайте, ако някоя част от уреда е повредена; 
• Ако уреда е повреден, дефектната част трябва да се подмени с нова от производителя, 

оторизирания сервизен център или друго, квалифицирано за целта лице, за да се избегне 
риска от възникване на злополука; 

• Винаги махайте батериите от уреда ако не работите с него или преди почистване ; 
• Никога не потапяйте моторния блок във вода или други течности, както и не го изплаквайте 

под течаща вода. Използвайте само влажна кърпа за почистване на моторния блок; 
• Не разглобявайте уреда,в него няма части,които можете да смените или ремонтирате сами; 
• Не оставяйте уреда да работи без надзор; 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба; 
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 

физически, сетивни или ментални способности, или от такива без опит и знания, освен ако 
не са надзиравани от друго лице, отговорно за тяхната безопасност; 

• Не допускайте деца да си играят с уреда; 
• Не използвайте уреда ако бъркалката е дефектна или видимо изкривена; 
• Никога не докосвайте бъркалката, докато уредът е включен. Съществува риск от 

нараняване; 
• Ако бъркалката блокира, махнете батериите от уреда, преди да отстраните съставките, 

които затрудняват работата на уреда;  
• Не претоварвайте уреда с прекалено много храна и не го дръжте включен непрекъснато за 

повече от 30 секунди. 
 
РАБОТА С УРЕДА 
1. Напълнете в чаша 10-50 мл. прясно мляко. За най-добри резултати, препоръчваме студено, 
обезмаслено мляко,но ако предпочитате и хладкото или топло мляко също ще се получи; 
2. Вземете миксера за кафе и поставете върха на бъркалката в близост до дъното на чашата. 
Включете уреда и бавно започнете да движите миксера за кафе нагоре и надолу като  правите 
млякото на пяна. Дръжте бъркалката на миксера за кафе под върха на млякото, докато се 
разбърква. Бъркайте за 25-30 секунди или докато количеството мляко, приблизително се удвои; 
3. Ако бъркате студено мляко, можете да сложите чашата в микровълновата за 20-30 секунди, 
за да го загреете.Чашата трябва да е подходяща за поставяне в микровълнова фурна; 
4. Добавете кафе в чашата и се насладете на професионално приготвена напитка у дома. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
 За да почистите миксера за кафе, просто изплакнете металната бъркалка с топла вода и 

подсушете с чиста кърпа.Препоръчваме да поставите бъркалката в чаша вода и да пуснете 
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уреда за 5-6 секунди,след което я избършете с мека суха кърпа; 
 Преди почистване изключете уреда от захранването или ако е на батерии, извадете 

батериите; 
 Не потапяйте миксера за кафе във вода или други течности, нито го поставяйте в 

съдомиялната машина; 
 Ако вашето устройство работи с батерии, сменете батериите, ако е необходимо с 2 х АА 

батерии; 
 Поставяйте само еднакви батерии. 
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