
INSTRUKCJA OBSŁUGI BLENDER KIELICHOWY ZSB4850 
 

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER. DOKŁADAMY STARAŃ, ABY PRODUKT DZIAŁAŁ W 
SPOSÓB ZADOWALAJĄCY I PRZYJEMNY. 

OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i 
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. 

 

BUDOWA 
1. Kubek z miarką 

2. Pokrywka 

3. Szklany kielich 

4. Pierścień uszczelniający 

5. Podstawa z ostrzem 

6. Baza z silnikiem 

7. Regulacja prędkości 

8. Nóżki gumowe 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa 

musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany 

serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. 

Przestrzegaj czasów pracy akcesoriów wskazanych w ich 

poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. 

Urządzenie należy czyścić według wskazówek znajdujących 

się w sekcji dotyczącej konserwacji i czyszczenia. 

Ostrzeżenie:  potencjalne uszkodzenie ciała w wyniku 

nieprawidłowego użytkowania! 

Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z 

ostrzami tnącymi, opróżniania kielicha i czyszczenia. 



Należy zachować ostrożność w przypadku wlania gorącego 

płynu do blendera, ponieważ może on zostać wyrzucony z 

urządzenia w wyniku nagłego parowania. 

Zawsze należy odłączać blender od zasilania, jeśli pozostaje 

on bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub 

czyszczeniem. 

Przed zmianą akcesoriów lub obsługą części poruszających 

się podczas używania wyłącz urządzenie i odłącz je od 

zasilania. 

Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i 

kabel zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci. 

Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej 

sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby 

nieposiadające wystarczającego doświadczenia oraz wiedzy 

pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną 

poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i 

będą rozumiały zagrożenia związane z taką obsługą. 

Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. 

WAŻNE OSTRZEŻENIA 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie może być 
używane do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Nieprawidłowe używanie lub 
niewłaściwa obsługa produktu powoduje unieważnienie gwarancji. 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak 
wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.  

W trakcie korzystania z urządzenia przewód zasilający nie może być zaplątany ani owinięty wokół 
urządzenia.  

Nie używaj, nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia od sieci mając mokre dłonie lub stopy. 

W celu zapewnienia efektu uszczelnienia ostrza mieszającego nie dopuszczaj, aby ostrze 
mieszające działało bez ładunku. 

Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Nie używaj przewodu do 
wieszania urządzenia.  

W przypadku jakiejkolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci 
i skontaktuj się z oficjalnym działem wsparcia technicznego. Aby zapobiec jakiemukolwiek 
niebezpieczeństwu, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Naprawy lub procedury dotyczące 
urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowany personel z oficjalnego działu wsparcia 
technicznego marki.  

Eurogama Sp. z. o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez ludzi, 
zwierzęta lub przedmioty w wyniku niestosowania się do ostrzeżeń. 

 



Przed pierwszym użyciem 
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że budowa urządzenia i jej funkcje są 
zrozumiałe. Usuń wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety przed użyciem urządzenia po raz 
pierwszy.  

Przy pierwszym użyciu z urządzenia mogą uwalniać się zapachy lub opary.  

SPOSÓB UŻYCIA 

Blendowanie z wykorzystaniem pokrętła regulacji prędkości 
Umieść składniki w kielichu i zamknij go, następnie postaw go na bazie i obróć w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podnieś kielich, aby sprawdzić, czy został zablokowany. 

• Podłącz urządzenie i obróć pokrętło uruchamiające do żądanej prędkości. 

• Po zakończeniu blendowania obróć pokrętło uruchamiające do pozycji 0, odłącz urządzenie od 
zasilania i odczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają. 

• Zdejmij kielich i pokrywkę, a następnie wyjmij składniki.  

Owoce 
Pokrój owoce na drobne kawałki, wlej odrobinę mleka, wody lub soku i zblenduj składniki za 
pomocą funkcji pulsacji. Aby zblendować owoce, należy obracać pokrętło uruchamiające do 
momentu uzyskania żądanego efektu.  

Kruszenie lodu 
Zaleca się użycie funkcji pulsacji oraz wlanie z lodem odrobiny wody.  

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania. 

Nie zanurzaj urządzenia ani jego przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie, ani nie myj go 
w zmywarce. 

Przetrzyj obudowę wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie używaj 
środków ściernych, stalowych zmywaków, metalowych przedmiotów, środków do czyszczenia na 
gorąco ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie. 

Podczas procesu czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostrza. 

Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie wszelkich resztek jedzenia. 

Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w odpowiedniej czystości, jego powierzchnia może ulec 
uszkodzeniu, co może wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej 
sytuacji. 

Do mycia w zmywarce do naczyń nadają się następujące części: kielich, pokrywka, kubek z 
miarką. 

Funkcja samoczyszczenia 
Do kielicha wlej wodę i niewielką ilość detergentu. 

Wybierz pozycję pulsacji oznaczoną literą „P”. 

Zdejmowane ostrza dla skuteczniejszego czyszczenia 
Poluzuj pierścień mocujący ostrza, obracając go w prawo. 

Zdejmij pierścień mocujący z ostrzy i wyczyść wszystkie części. 

Po wyczyszczeniu ponownie załóż zespół ostrzy i przekręć pierścień mocujący w odwrotnym 
kierunku. 

 

 



UTYLIZACJA 
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. 

z dn.23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. 

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być 

umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go do punktu prowadzącego zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą 

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia 

ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 

niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.  

 
Mamy nadzieję, że produkt przyniesie Państwu wiele satysfakcji 

 
PROCEDURA SERWISOWA  

 
1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla 
przedsiębiorców.  
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o 
kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
serwis@zelmer.pl  
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:  
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),  
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym 
terminie od 14 do 21 dni roboczych.  
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na 
koszt firmy Eurogama Sp. z o.o., po wcześniejszym zgłoszeniu usterki do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia 
serwisowego - nr RMA.  
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres 
zwrotny oraz nr tel. kontaktowego.  
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma 
prawo odmowy naprawy urządzenia.  
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt 
nadawcy.  
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.  
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub 
wymianie na nową sztukę.  
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub 
Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie 
powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą Eurogama Sp. z o.o., a Dystrybutorem za pomocą 
odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów 
korygujących prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Księgowym firmy Eurogama Sp. z o.o., pod nr tel. 22 824 44 93 lub 
za pośrednictwem adresu e-mail: renata.piasek@zelmer.pl  
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają 
naprawom gwarancyjnym.  
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma Eurogama Sp. z o.o., nie odpowiada za szkody powstałe w 
transporcie.  
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem 
firmy spedycyjnej.  
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest 
ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów 
naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu 
e-mail: serwis@zelmer.pl 
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku 
potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem 
adresu e-mail: serwis@zelmer.pl w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.  
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod 
nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl 
19. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy 
sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie 
wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji 
bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 


