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Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road,  Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РусИмпорт»(Россия), 121059, г.Москва, наб. Бережковская, д.4
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1. Motor
2. Attachment with blade

Descriptions

Read the instruction carefully before using appliance.
Before plug in, make sure, voltage, indicated on the rating label is in accordance 
with the mains voltage.
To avoid electric shock and other injures, do not immerse body of appliance in 
water or other liquids.
Always unplug the appliance in case of operating failure, after the use and before 
cleaning.
Do not use the appliance, if the power cord, plug or other part is damaged.
In case of breakdown – apply to authorized service center.
Do not use the appliance outdoors.
Do not leave operating appliance without supervision.
Use accessories and spare parts, provided by the manufacturer only.
Avoid contact of power cord and sharp corners or any hot surfaces.
Keep out of the reach of children.
Attention, blades are very sharp, be careful.
Always unplug the appliance, before assembling, re-assembling, cleaning and 
storage.
When in operating, appliance must be settled far from  the reach of children.
All the reparations must be made by authorized service  center.
Unqualified reparation can cause injures and breakdowns.
Appliance is for household use only.
Attention! Measuring cup and chopper bowl can not be used in microwave oven.
Make 5 minute break after 1 minute use.
Uninterrupted operation can cause motor overheat and breakdown.

Safety measures

Before assembling, make sure appliance is unplugged.
Before first use, clean the body with soft damp cloth and clean the removable  
parts with warm soapy water. Let to get dry.
Set the attachment to the body, arrows on the body and attachment with blade 
must match together. Rotate the attachment anticlockwise as far as it can go.
Plug in the appliance.
Plunge the attachment into the liquid products.
Press the button to choose the proper power.
Attachment with blades is used for whisking of products, cooking of soups, 
mayonnaises, dressings.

You may use attachment with blades, plunging it into the measuring cup or other 
reservoir.
For better results use wider reservoir.
Try to whisk not more than 400 ml of liquid at the same time (for whisking of 
cream, recommended  temperature  of product is  not higher 4-8'C and fatness 
not less than 30%).
Whisk together not more than 4 white of the egg.
Move the attachment in the reservoir clockwise.
Beater attachment is not included.

Use

Always unplug the appliance before cleaning.
Power cord and the body must be never immersed into the water.
Blades can be cleaned  under the water flow.
Clean the body with soft damp cloth and clean the removable  parts with warm 
soapy water. 
Do not use abrasive materials for cleaning.

Clean and care

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of 
the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only. 
Do not leave unattended!

Technical parameters:
Power: 200 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Working life is 2 years
Мade in China

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or metal 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
                                                                Мощность: 200В

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Cделано в Китае

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или 
умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не 
были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его 
безопасность.                    1. Моторный блок

2. Насадка с ножом

2

IR-5021 IR-5021

(венчик в комплект не входит).



Сипаттама 
 
1. Мотор блогы
2. Пышағы бар саптама
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Қауіпсіздік шаралары
 Құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. 
 Алғашқы пайдаланудың алдында электр желісінің кернеулігі құралдың 
тұрқында көрсетілген көрсеткішке сəйкес екенін тексеріңіз. 
 Электр тогымен жарақаттанбау үшін құралдың тұрқын суға немесе басқа 
сұйықтыққа салмаңыз. 
 Істен шыққанда, тазалар алдында, пайдаланғаннан кейін құралды электр 
желісінен сөндіріңіз. 
 Сымы, айыры немесе басқа бөлшектері зақымдалған құралды пайдалануға 
болмайды. 
 Істен шыққан құралды тексеру жəне жөндеу үшін сервистік шеберханаға 
апарыңыз. 
 Бөлмеден тыс пайдалануға болмайды. 
 Қосылып тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
 Тек жеткізу житынтығына кіретін саймандарды пайдаланыңыз. 
 Құрал сымының үшкір заттар мен ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз. 
 Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. 
 Назар аударыңыз: пышақтары өте үшкір. Оларды пайдаланғанда абай 
болыңыз. 
 Құралды жинау, бұзу, тазалау жəне сақтаудың алдында электр желісінен 
міндетті түрде сөндіріңіз. 
 Құрал жұмыс барысында балалардың қолы жетпейтін жерде орналасуы тиіс. 
 Мотор блогны су ағыны астында жууға, мотор блогын жəне ұсақтау 
редукторын суға немесе басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады. 
 Құрал барлық қауіпсіздік стандарттарына сəйкес келеді. Құралды жөндеу 
немесе желі сымын ауыстыру тек қызмет орталығының мамандарымен жүзеге 
асырылуы тиіс. 
 Біліксіз жөндеу пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін. 
 Бұл құрал тағамның стандартты көлемін өңдеуге арналған, кəсіби 
мамандармен пайдалануға жарамайды. 
 Назар аударыңыз: мөлшерлеме стақанды қысқа толқынды пеште 
пайдалануға болмайды. 
 Құралдың үзіліссіз жұмыс жасауының максималды уақыты 1 минуттан аспау 
керек, 5 минуттық үзіліспен. 
 Осы уақыт аралығын сақтамау электр мотордың бұзылуына əкелуі мүмкін. 

 Дене немесе ой қабілеті шектелген адамдарға немесе құрал қауіпсіздігіне 
жауапты тұлғадан құралдың пайдалануы туралы нұсқау алмаған тəжірибесі мен 
білісі жоқ адамдарға құралды пайдалануға рұсқат бермеңіз. 

Жұмысқа дайындау жəне пайдалану 
 Жинаудың алдында құрал желіден сөндірілгенін тексеріңіз. 
 Бірінші қолданар алдында мотор блогын, ұсақтау редукторын матамен сүртіңіз, 
ал саптамаларын барлық жылы сабын сумен жуыңыз жəне шауып, мұқият 
кептіріңіз. 
 Саптамадағы жəне құрал тұрқындағы бағыттауышты жылжытып саптаманы 
орнатыңыз жəне саптаманы сағат тіліне қарсы бұрыңыз. 
 Желі айырын розеткаға қосыңыз, құрал пайдалануға дайын. 
 Құрал саптамасын сізге араластыруға қажетті өнімге салыңыз, құралды қосу 
тетігіне басыңыз. 
 Құралды пайдаланып болғаннан кейін желі айырын розеткадан алыңыз, 
саптаманы сағат тілі бойынша бұрыңыз жəне оны шешіңіз. 
 Саптама сорпалар, майонездер, балаларға арналған тағам, сондай-ақ сусындар 
немесе коктейльдер араластыруға жарайды. 
 Сіз құралды мөлшерлеме стақанмен, сонымен қатар басқа ыдыспен де 
пайдалана аласыз. 
 Пышағы бар саптаманы өнім дайындалатын ыдысқа салуға болады, бірақ 
қауіпсіздік шараларын сақтау керек. 
 Жақсы нəтижеге жету үшін кең ыдысты пайдаланыңыз. 
 Сарымай кремін дайындағанда 400 мл артық емес салқындатылған 
компонеттерді шайқаңыз (температурасы +4-8С жəне майлылығы 30% кем емес 
кілегейді пайдаланыңыз). 
 Бір уақытта 4 жұмыртқа ақуызынан артық емес шайқаңыз. 
 Араластырғышты жұмыс барысында сағат тілі бойынша жылжытып отырыңыз 
(араластырғыш жиынтыққа кірмейді). 

Тазалау жəне күтім
 Тазалар алдында құралды сөндіріңіз.
 Құралдың тұрқын жəне сымын ешқашан суға салмаңыз. 
 Пышақты ыстық жəне сабын сумен жуыңыз.
 Ұсақтағыштың тұрқын тазалау үшін жұмсақ жөкені пайдаланыңыз. Оны ешқашан 
суы бар ыдысқа салмаңзы жəне оны ағын сумен жумаңыз.
 Тазалау үшін абразивті заттар пайдаланбаңыз. 

Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе 
жиынтығын өзгертуге құқығы бар. 
Құрал тек тұрмыстық мақсатта қолдануға арналған. 
Техникалық сипаттама 
Жұмыс кернеулігі: 220-240В/50Гц
Жұмсалатын қуат: 200Вт
Қызмет мерзімі: 2 жыл. 
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