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• Tube de plongée en acier
inox alimentaire
• Stainless steel mixer tube
• Mixerfuß, Tauchrohr aus
rostfreiem, lebensmittelverträ-glichem
Edelstahl
MIKSER
DYNAMIX
• Tubo di immersione in
acciaio inox alimentare
y campana
en acero
A• Tubo
Przycisk
sterujący
Binox
Przycisk sterujący

I
II

C• Cloche
Silnik
en acier inox
Dalimentaire
Ramię ze stali nierdzewnej
steel
E• Stainless
Osłona
zeguard
stali nierdzewnej
• Schutzglocke
• Campana in acciaio inox
• Campana
de protección
OPIS
URZĄDZENIA

• Napięcie: 220/240 V
• Moc:
D

Dynamix 160:

160:220W (220-240V) -1.9A

(110-120V)
Dynamix 190:
E

190:250W (220-240V) -2.2A

(110-120V)

on / Beschreibung / Descrizione / Descripción :
nung / Tensione / Tensión : 220-240Vac
• Prędkość obrotowa
(110-120VacI:réservé au marché export US).

ung / Potenza
/ Potencia : obrotowa II:
• Prędkość
0-240V) - 1.9A (110-120V)
0-240V) - 2.2A
(110-120V)przystawek:
• Długość

ità I / Revoluciones I : 8000 tr/mn - 8000 rpm
RPM
Dynamix 160: 				

530 mm

ocità II / Revoluciones II : 13000 tr/mn - 13000 rpm
0 RPM Dynamix 190:				

600 mm

length / Rohrlänge
del tubo / Largo tubo : 160 mm / 190 mm
Długość/ Lunghezza
całkowita:

gth / Gesamtlänge / Lunghezza totale / Largo total :

Dynamix 160:				

Dynamix
/ Peso / Peso
:

190:				

800 mm
870 mm

Waga:
Dynamix 160:								

1 kg

Dynamix 190:								

1,2 kg

e insulation / Doppelte Isolation / Doppio isolamento / Doble aislamiento

stique / Noise Level / Geräusch / Livello del rumore / Ruído : 60 dB

• Podwójna izolacja
• Poziom hałasu:							
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60 dB

OSTRZEŻENIE
Attention / Warning /
• Nigdy nie uruchamiaj miksera zanim nie zanurzysz części
roboczej
w przeAchtung
/ Attenzione
/
Cuidado :
twarzanej masie.
• Ne mettre en marche que
• Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed przystąpieniem
jegoou les
lorsque le do
couteau
accessoires (fouet, pied presseczyszczenia
purée, bol cutter) sont en
contact użytkowania
avec le produit.
• Nie dopuścić do przedostania się cieczy do silnika podczas
lub
• Eteindre avant de retirer l’apczyszczenia.
pareil du liquide.

hor
tion
l’ap
d’e
de
obl
de
la m
par
2/3

• Eteindre et débrancher avant
de nettoyer l’appareil.
• Ne pas faire entrer de liquide
dans lePODCZAS
moteur lors de l’utiliUWAGA NA OBRACAJĄCE OSTRZE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
sation ou du nettoyage.
• Pour
les versions démonUŻYWANIA I CZYSZCZENIA URZĄDZENIA, GDYŻ ISTNIEJE
RYZYKO
tables, débrancher l’appareil
pour changer d’accessoire.
SKALECZENIA.
• Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le
laisse sans surveillance.
Uwaga: Nigdy nie uruchamiaj miksera Dynamix zanim nie
zanurzysz
części
Sécurité
/ Utilis
• Ten
Utilisation
/ Operating
/
par
Saf
roboczej w przetwarzanej masie.
en
Sic
gâc
G
Sicurezza app
/U
• Po użyciu, odłącz urządzenie od zasilania.
Instruciones de seguridad / Utiliza
• App
gâc
`
en
• Dzięki unikalnemu ostrzu tnącemu mikser zamieni
• Pou
che
w płynną masę większość produktów Attention
spożywczych.
hors récipient. Après utilisa- • En
• Ce
/ Warning /
tion débrancher la prise de tell
un
Achtung / Attenzione /
l’appareil. Pour avoir le plus tion
so
Cuidado :
d’efficacité, nous conseillons déb
pr
• Ne mettre en marche que
• Został zaprojektowany do pracy w pojemnikach
de tenir l’appareil en position pris
de
lorsque le couteau ou les
o pojemności do 8 litrów
oblique sans poser la cloche
po
accessoires (fouet, pied pressede protection sur le fond de Cetno
purée, bol cutter) sont en
a
(2 galony).
la marmite comme représenté des
contact avec le produit.
par les croquis ci-contre (au ans e
• Eteindre avant de retirer l’ap2/3 du tube
plongée).
• St
pareil du liquide.
des
Attention
cede
produit
com• W celu uzyskania wyższej skuteczności
zaleca
się
trzymaac
• Eteindre et débrancher avant porte une lame en mouvesorie
de nettoyer l’appareil.
nie urządzenia w pozycji ukośnej bez dotykania
osłoną o dno ment, faire attention lors ou thd
• Sw
• Ne pas faire entrer de liquide de son utilisation et de
conn
fr
dans le moteur lors de l’utili- son nettoyage risque de
pojemnika.
corre
• Di
sation ou du nettoyage.
des
coupure.
en
• Pour les versions démonlisati
w
débrancher
sécu
• Trzymaj mikser za uchwyt jedną rękątables,
i połóż
palec l’appareil Inbetriebnahme / Utilizzo /
pour changer d’accessoire.
si les
Utilización :
na przycisku sterującym I lub II.
• Toujours déconnecter l'appa- • Avec son unique couteau, il appr
Be
reil de l'alimentation si on le réalise la plupart des prépa- doive
du
laisse sans surveillance.
Be
rations. Il a été étudié pour reil.
• Tenir ledeMIXEUR
• Naciśnij wybrany przycisk sterujący.Utilisation / Operating /
parit,l
travailler
petites quantités.
par la poignée
une faire
main, effec
• Attention
: ne avec
jamais
Mikser zostaje uruchomiony.
Cau
en mettantl’appareil
un doigtà sur
fonctionner
vide,la surve
gâchette "I" ou "II" (sans
G
appuyer).
imm
• Appuyer maintenant sur la • A
• Aby zatrzymać mikser, zwolnij przycisk sterujący.
gâchette choisie, l’appareil est
m
en marche.
•W
• Pour arrêter l’appareil, relâw
• 2/3 długości przystawki roboczej powinno być zanurzone w przetwarzanej
masie.
cher la gâchette.
pa
• En cas d’immersion accidenne
telle du bloc moteur, attendi
tion au danger d’électrocution, • Fo
débrancher impérativement la
su
prise de courant de l’appareil.
an
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W przypadku zanurzenia silnika w przetwarzanej masie należy zachować
szczególną ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
Uwaga na obracające ostrze. Zachowaj ostrożność podczas używania
i czyszczenia urządzenia, gdyż istnieje ryzyko skaleczenia.
To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia
i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy w zakresie użytkowania
tego urządzenia chyba, że będą pod nadzorem innej osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego
korzystania z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się z urządzeniem.
Czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne nie mogą być wykonywane przez
dzieci pozostawionych bez nadzoru osoby dorosłej.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania żywności: w przypadku do każdego innego zastosowania, prosimy o kontakt z nami.
CZYSZCZENIE
NIGDY nie czyścić urządzenia silnym strumieniem wody.
NIGDY nie zanurzać bloku silnika w cieczy. Aby wyczyścić ramię i osłonę ostrza,
uruchom urządzenie z ramieniem i osłoną zanurzoną w czystej wodzie przez kilka
sekund.
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: ryzyko skaleczenia podczas czyszczenia przystawki
miksera z założonym nożem.
Ramię i zewnętrzną część osłony można czyścić pod kranem
Zaleca się regularne sprawdzanie:
- Stanu kabla zasilającego.
- Ramię miksujące. Należy sprawdzić czy jest wodoszczelne
- Stanu noża. Należy sprawdzić czy ostrza noża nie są wygięte lub ukruszone.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta,
lub po okresie gwarancyjnym, przez odpowiednio przeszkolone osoby w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa.
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para colocarlo.
• Se aconseja comprobar periódicamente :

empresa fabricante o personal
de igual cualificación.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA:
to jest
zgodne
withze
CEstandardami
standards and : CE i spełnia wymogi dotyczące higieny
LaUrządzenie
garantie concerne
le remplacement de toute pièce défeci bezpieczeństwa:
tueuse, mais ne saurait couvrir

Mixeur

les bris par chute ou choc, les
détériorations provoquées par
i gwarancja:
unSerwis
emploi anormal,
les erreurs Customer service
de branchement ou le non res- and warranty :
Jeśli
urządzenie
wymaga oddania do serwisu, skontaktuj się z najbliższym
pect des conditions d’utilisa- Should your unit require sertion
prescrites dans la notice vice, verify with your distributor
dystrybutorem
d’emploi.
for the nearest authorized serJeśli
chcesz,
urządzenie
byłoifserwisowane
Pour être
valable,aby
le bon
de vice centre
you wish your unitprzez producenta należy je wysłać do:
garantie
doit
être
:
to
be
serviced
the factory,
CANADA SERVICE CENTRE DYNAMIC at
INTERNATIONAL
LTD.
1- certifié par le vendeur (date
ship it to :
et cachet).
3227
boul. Pitfield
2- joint à l’appareil en cas de
Canada Service Centre
Saint-Laurent
- Québec H4S-1H3
réparation sous garantie.
Dynamic International Ltd.
3227 -Boul.
Toll free phone: 1-800-267-7794
Toll pitfield
free fax: 1-877- 668-6623
Instructions pour
Saint-Laurent - Québec H4S-1H3
Phone:
(514) 956 0127
Local: 1-800-267-7794
Fax: (514) 956 8983
laLocal
réparation
de votre
Toll free- phone
appareil :
Toll free fax : 1-877- 668-6623
USA
SERVICE
CENTRE
DYNAMIC
USA
Si votre appareil ne fonctionne
Local Phone : (514) 956 0127
plus
veuil-- Champlain,
Local Fax : (514)
8983
1320normalement,
route 9 # 1352
NY -956
12919
lez demander conseil à votre
info@dynamicmixers.com
Toll freequi,
phone:
revendeur
souvent,1-800-267-7794
pourra
y porter remède ou autrement,
USA Service Centre
Toll
free
fax:
1-877668-6623
veuillez expédier cet appareil,
Dynamic International Ltd.
sous emballage très solide à :
1320 route 9 # 1352 Champlain, NY - 12919
Dynamic France S.A.S.
Toll free phone : 1-800-267-7794
518 rue Baekeland – B.P.57
Toll free fax : 1-877- 668-6623
GWARANCJA:
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Franceurządzenie
- Cedex
Warranty
:
Na nowe
Dynamic
udzielamy
nabywcy rocznej gwarancji od daty zakuTout retour d’appareil doit être Your new Dynamic product is
pu.effectué
DYNAMIC
gwarantuje,
że
produkty
pozostaną
en Port payé.
warranted to the original pur- wolne od wad produkcyjnych przez
chaser, for a period of one year,
okres jednego roku od daty
wysyłki. Gwarancja obejmuje wszystkie części i robociznę.
from the date of purchase.
Conformity
statement
DYNAMIC
warrants products
Uszkodzenia
spowodowane
niewłaściwym
użytkowaniem, upadkiem i / lub przeciąfor health and security :
to be free of manufacturing
żeniem
urządzenia
nie są
uznawane
zaofwady
produkcyjne i nie są objęte gwarancją.
This
machine
is in accordance
defects
for a period
one year

DYNAMIC we własnym zakresie naprawi lub wymieni wadliwe produkty przesłane
page 7
do autoryzowanego centrum serwisowego z kosztami
przesyłki opłaconymi w jedną
stronę. Dokonywanie nieautoryzowanych napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym
unieważni gwarancję.
Poniższy odcinek musi zostać przesłany do serwisu w ciągu 10 dni od daty zakupu.
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:
Mikser jest zakwalifikowany do klasy 2 (podwójna izolacja). Zasilany prądem
przemiennym jednofazowym i nie wymaga wtyczki z uziemieniem. Instalacja musi być
zabezpieczona przez wyłącznik awaryjny i bezpiecznikiem 10 A.
Korzystać ze standardowego gniazda prądu jednofazowego 10/16.
Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej i wartości podane na tabliczce znamionowej
miksera są kompatybilne.

Dynamic
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