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Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 



 



Mikser Smoothie Blender pozwala na

przygotowywanie smacznych i

pożywnych zimnych napojów. Jest

łatwy w obsłudze, a przygotowywane

koktajle można nalewać bezpośrednio

do filiżanki lub szklanki. W komplecie

załączone jest również mieszadło,

ułatwiające mieszanie.

Na końcu instrukcji obsługi

zamieszczone są wybrane przepisy.

Wygodne oznaczenia na kielichu

pozwalają na mieszanie dowolnych

składników wybranych przez

użytkownika. Można stosować różne

kombinacje owoców i jogurtów

(zarówno świeżych, jak i mrożonych),

lodów, kostek lodu, soków i mleka.

bezpieczeństwo obsługi

l Wyłączyć mikser i wyjąć wtyczkę z

gniazdka sieciowego:

l przed przystąpieniem do

montażu i demontażu części

miksera,

l po użyciu,

l przed przystąpieniem do

czyszczenia.

l Nie dopuścić do zamoczenia

podstawy zasilającej, przewodu

sieciowego lub wtyczki.

l Trzymać ręce i naczynia, inne niż

mieszadło, z dala od kielicha, gdy

jest zamocowany na podstawie

zasilającej.

l Nie dotykać ostrzy.

l Nie pozwalać na obsługę

urządzenia bez nadzoru przez

dzieci lub niepełnosprawne osoby.

l Nigdy nie mieszać gorących

płynów.

l Nie eksploatować uszkodzonego

urządzenia. W razie awarii oddać

mikser do sprawdzenia lub naprawy

– patrz ‘Serwis’.

l Nigdy nie stosować

niekompatybilnych nasadek.

l Nigdy nie pozostawiać włączonego

urządzenia bez dozoru.

l Nie pozwalać dzieciom na zabawę

urządzeniem.

l Przy zdejmowaniu miksera

Smoothie Blender z zespołu

zasilającego odczekać, aż ostrza

całkowicie się zatrzymają.

l Stosować urządzenie wyłącznie do

domowego użytku zgodnie z

przeznaczeniem.

l Eksploatować mikser Smoothie

Blender tylko przy zamkniętej

pokrywie.

l Nigdy nie stosować mieszadła, jeśli

na kielich nie jest założona

pokrywa.

l Formowana wtryskowo osłona

znajdująca się na dnie kielicha

jest montowana w trakcie

procesu produkcyjnego w celu

spełnienia wymogów

bezpieczeństwa. Nie należy

podejmować prób jej demontażu.

l Urządzenie można również

wykorzystać do przygotowywania

zup. Przed przystąpieniem do

miksowania, gorące składniki

płynne należy odstawić do

przestygnięcia. W przypadku

niedokładnego zamknięcia pokrywy

przed rozpoczęciem miksowania,

mieszanina może się rozchlapać.

zupa z marchwi z dodatkiem kolendry

25 g masła

1 duża cebula pokrojona w kostkę 

1-2 rozdrobnione ząbki czosnku

800 g marchwi pokrojonej w kostkę

(o boku 2 cm)

zimny bulion z kurczaka

15 ml zmielonej kolendry

sól i pieprz

Roztopić masło na patelni, dodać

cebulę i czosnek, a następnie

podsmażać, aż zmiękną. Umieścić

marchewkę w kielichu miksera, a

następnie dodać podsmażoną

cebulę i czosnek. Dodać

dostateczną ilość bulionu do

poziomu ‘2 litry’ zaznaczonego na

kielichu. Założyć pokrywę i
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zakrywkę. Miksować przez 5

sekund przy ustawieniu ‘SMOOTH’

dla uzyskania gęstej zupy lub

dłużej, aby uzyskać rzadszą

konsystencję.

Przelać zmiksowaną zawartość do

rondla, dodać kolendrę i przyprawy,

a następnie gotować zupę na

wolnym ogniu przez 30-35 minut

lub tak długo, aż zupa będzie

gotowa. Doprawić do smaku i w

razie potrzeby dodać więcej wody.

przed podłączeniem

l Upewnić się, że parametry zasilania

w instalacji domowej odpowiadają

danym znamionowym podanym na

spodzie obudowy urządzenia.

l Urządzenie spełnia wymogi

Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej 89/336/EEC.

przed użyciem po raz pierwszy

1 Usunąć wszystkie elementy

opakowania.

2 Wypłukać w wodzie części

urządzenia – patrz ‘Czyszczenie’.

3 Wsunąć nadmiar przewodu z tyłu

obudowy urządzenia.

legenda

a mieszadło

b zakrywka

c pokrywa

d kielich

e zespół nalewający

f pierścień uszczelniający

g zespół ostrzy

h podstawa zasilająca

obsługa miksera

Smoothie Blender

1 Założyć pierścień uszczelniający na

zespół ostrzy.

2 Przykręcić kielich na zespole ostrzy.

3 Przykręcić zespół nalewający na

kielich, a następnie umieścić na

podstawie zasilającej.

l Sprawdzić, czy dźwignia kranika

dozującego znajduje się w

położeniu ‘off’ 1.

4 Umieścić płynne składniki w

kielichu.

l Do składników tych zaliczają się

owoce (nie mrożone), świeży jogurt,

mleko i soki owocowe. Można je

umieścić w kielichu do poziomu

oznaczonego LIQUIDS na 3 lub 6

porcji.

5 Dodać lód lub mrożone składniki do

kielicha.

l Do składników mrożonych zaliczają

się mrożone owoce, mrożony

jogurt, lody lub kostki lodu.

Składniki te można dodawać

maksymalnie do poziomu

oznaczonego FROZEN

INGREDIENTS dla odpowiedniej

liczby porcji.

6 Umieścić pokrywę na kielichu.

7 Włożyć zakrywkę w pokrywę lub

umieścić w otworze mieszadło.

l Mieszadło można stosować do

mieszania gęstych mieszanek lub

przy stosowaniu dużych ilości

mrożonych składników.

8 Nacisnąć przycisk ‘MIX’ na

maksymalnie 30 sekund. Zostanie

uruchomiony proces miksowania.

Następnie nacisnąć przycisk

‘SMOOTH’. Miksować, aż składniki

uzyskają odpowiednią

konsystencję.

l Użyć mieszadła, obracając je w

kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara.

9 Umieścić szklankę pod kranikiem

dozującym, nacisnąć przycisk ‘MIX’

i przesunąć dźwignię kranika

dozującego do dołu.

l Rzadsze napoje można nalewać

bez konieczności włączania

podstawy zasilającej.

l Użyć mieszadła, aby ułatwić

nalewanie gęstszych napojów.

l Aby ułatwić nalanie ostatniej porcji

gęstego napoju, należy dodać kilka

łyżek stołowych płynu, w ten

sposób poprawiając jego przepływ.

105



10 Po napełnieniu szklanki zwolnić

dźwignię i wyłączyć urządzenie.

wskazówki

l Aby uzyskać rzadszy koktajl, należy

dodać więcej płynu.

l Aby uzyskać gęstszy koktajl, należy

dodać więcej mrożonych

składników.

l Przed założeniem pokrywy należy

umieścić za pomocą mieszadła

stałe składniki między składnikami

płynnymi.

l Do obsługi miksera w trybie pracy

przerywanej, pozwalającym na

kontrolę konsystencji

przygotowywanego napoju, służy

przycisk ‘PULSE’. W tym trybie

pracy należy zachować ostrożność,

gdyż mikser automatycznie wybiera

wyższą prędkość i może

spowodować rozchlapanie napoju

na boki i na pokrywę kielicha.

l Po wymieszaniu niektóre napoje nie

będą posiadać całkowicie

jednorodnej konsystencji z powodu

obecności nasion lub włóknistej

struktury składników.

l Niektóre napoje mogą po

odstawieniu ulec separacji, dlatego

najlepiej wypijać je od razu. Napoje,

w których nastąpiła separacja

składników, należy przed wypiciem

zamieszać.

ważne

l Nigdy nie miksować suchych

składników (np. przypraw,

orzechów) ani nie uruchamiać

pustego miksera Smoothie Blender.

l Nie używać miksera w charakterze

pojemnika do przechowywania.

Przed i po użyciu mikser powinien

zostać opróżniony.

l Niektóre płyny zwiększają swoją

objętość, a inne powodują

powstawanie piany przy mieszaniu

na przykład z mlekiem, dlatego nie

należy przepełniać kielicha oraz

należy sprawdzić, czy pokrywa jest

prawidłowo założona.

l Aby zapewnić długą eksploatację

miksera Smoothie Blender, nigdy

nie należy go uruchamiać na dłużej

niż 60 sekund ciągłej pracy.

l Nie mieszać składników, które

utworzyły scaloną masę podczas

zamrażania. Przed umieszczeniem

w kielichu należy je pokruszyć.

czyszczenie

l Przed przystąpieniem do

czyszczenia należy zawsze

wyłączyć mikser, wyjąć wtyczkę z

gniazda sieciowego i rozmontować

części miksera.

l Nie należy dopuścić do zamoczenia

podstawy zasilającej, przewodu

sieciowego lub wtyczki.

l Opróżnić kielich przed odkręceniem

go od zespołu ostrzy.

l Zawsze po użyciu natychmiast

wypłukać. Nie dopuścić, aby

składniki zaschły na zespole

kielicha, gdyż jego oczyszczenie

będzie wówczas trudne.

l Nie zmywać żadnej części miksera

w zmywarce do naczyń.

l W regularnych odstępach czasu

należy zdemontować kranik i

dokładnie oczyścić poszczególne

części.

zespół miksujący

Przed rozmontowaniem miksera

należy napełnić kielich do połowy

ciepłą wodą. Założyć pokrywę i

zakrywkę, a następnie umieścić na

podstawie zasilającej. Uruchomić

przy ustawieniu ‘MIX’, a następnie

w trakcie pracy miksera otworzyć

kranik i pozwolić, aby woda

wypływała do pojemnika, w ten

sposób oczyszczając zawór.

Procedurę tę można powtarzać, aż

wypływająca woda będzie czysta.

Jeśli konieczne jest dodatkowe

czyszczenie, należy najpierw

rozmontować zespół.
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zespół zasilający

Wytrzeć wilgotną szmatką, a

następnie wysuszyć.

zespół ostrzy

1 Zdjąć i wypłukać pierścień

uszczelniający.

2 Nie dotykać ostrych ostrzy. Należy

je oczyścić szczoteczką i gorącą

wodą z mydłem, a następnie

dokładnie spłukać pod bieżącą

wodą. Nie zanurzać zespołu ostrzy

w wodzie.

3 Pozostawić zespół ostrzy

odwrócony do góry dnem do

wyschnięcia w miejscu

niedostępnym dla dzieci.

pokrywa, zakrywka, mieszadło

Umyć ręcznie, spłukać pod czystą

wodą, a następnie wysuszyć.

czyszczenie kranika

Zdemontować zespół kranika z

kielicha, a następnie zamoczyć

kranik w gorącej wodzie z mydłem

przy otwartym zaworze 2.

Dokładnie wymyć, a następnie

spłukać i wysuszyć. Umyć i

osuszyć kielich, a następnie

założyć z powrotem kranik,

zwracając uwagę na prawidłowe

umieszczenie uszczelnień na

kielichu 3.

demontaż kranika

1 Odkręcić zakrywkę 4.

2 Popchnąć do góry zatyczkę 5 i

zdjąć dźwignię.

3 Wyjąć zatyczkę i sprężynę 6.

4 Wypłukać wszystkie części, a

następnie dokładnie wysuszyć.

5 Ponownie złożyć zespół, wykonując

powyższe czynności w odwrotnej

kolejności 7.

serwis i obsługa klienta

l W razie uszkodzenia przewodu

sieciowego, należy ze względów

bezpieczeństwa wymienić go w

firmie KENWOOD lub

autoryzowanym serwisie

KENWOOD. Aby uzyskać pomoc w

zakresie:

l obsługi miksera Smoothie Blender,

l serwisu lub napraw,

należy skontaktować się z punktem

sprzedaży, w którym zakupiono

mikser Smoothie Blender.
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przepisy

niespodzianka

truskawkowo-cytrynowa

3 kubki (po 150 g) jogurtu

truskawkowego

600 ml lemoniady

500 g mrożonych truskawek

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić jogurt i lemoniadę w

kielichu. Dodać mrożone truskawki.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 10 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ również

na 10 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

gęsty bananowy koktajl

mleczny

3 duże banany (pokrojone na

kawałki)

600 ml mleka półtłustego

7 małych łyżek lodów waniliowych

(waga około 350 g)

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić banany i mleko w

kielichu. Dodać lody. Uruchomić

mikser przy ustawieniu ‘MIX’ na 10

sekund, a następnie przy

ustawieniu ‘SMOOTH’ również na

10 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

ananasowo-kokosowy

napój orzeźwiający

1 puszka (425 g) krojonych

ananasów w soku

300 ml soku z ananasów

150 ml mleka kokosowego

7 małych łyżek lodów waniliowych

(waga około 350 g)

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić zawartość puszki

ananasów w soku w kielichu razem

z dodatkowym sokiem z ananasów

i mlekiem kokosowym. Dodać lody.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 10 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ na 30

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.

krem malinowy

4 kubki (po 150 g) jogurtu

malinowego

300 ml soku pomarańczowego

175 g mrożonych malin

175 g (około 2 łyżki) mrożonego

deseru jogurtowego o smaku

waniliowym

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić świeży jogurt i sok

pomarańczowy w kielichu. Dodać

mrożone maliny i mrożony jogurt.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 10 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ na 30

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.
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koktajl mleczny

czekoladowo-miętowy

475 ml mleka półtłustego

kilka kropel esencji miętowej do

smaku

5 małe łyżki lodów czekoladowych

(waga około 250 g)

Ilość składników na 2-3 duże szklanki

Umieścić mleko i esencję w

kielichu. Dodać lody. Uruchomić

mikser przy ustawieniu ‘MIX’ na 10

sekund, a następnie przy

ustawieniu ‘SMOOTH’ również na

10 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

owocowy koktajl lodowy

4 obrane owoce kiwi pokrojone na

ćwiartki

350 g świeżych truskawek

425 ml soku pomarańczowego

10 kostek lodu

Ilość składników na 5 szklanek

Umieścić owoce i sok

pomarańczowy w kielichu. Dodać

kostki lodu. Uruchomić mikser przy

ustawieniu ‘MIX’ na 20 sekund, a

następnie przy ustawieniu

‘SMOOTH’ również na 20 sekund.

Serwować bezpośrednio po

przygotowaniu.

koktajl imbirowy

350 ml mleka

7 - 8 kawałków imbiru w syropie lub

do smaku

35 ml soku z imbiru w syropie

5 małe łyżki lodów waniliowych

(waga około 250 g)

Ilość składników na 2-3 szklanki

Umieścić mleko, imbir w syropie i

sok w kielichu. Dodać lody.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 15 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ na 30

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.

koktajl mleczny

ananasowo-morelowy

250 ml soku z ananasów

250 ml jogurtu po grecku

250 g świeżych ananasów

pokrojonych na kawałki

4 świeże morele z usuniętymi

pestkami i pokrojonym miąższem

12 kostek lodu

Ilość składników na 4-5 duże

szklanki

Umieścić sok z ananasów, ananasy

i morele w kielichu. Dodać kostki

lodu. Uruchomić mikser przy

ustawieniu ‘MIX’ na 20 sekund, a

następnie przy ustawieniu

‘SMOOTH’ na 30 sekund.

Serwować bezpośrednio po

przygotowaniu.

śniadanie w szklance

175 ml chudego mleka

125 ml jogurtu o niskiej zawartości

tłuszczu

1 duży banan pokrojony na kawałki

1 duże jabłko, bez ogryzka i

pokrojone na kawałki

10 ml kiełków pszenicy

15 ml płynnego miodu

5 kostki lodu

Ilość składników na 2-3 duże

szklanki

Umieścić mleko, jogurt, banana,

jabłko, kiełki pszenicy i miód w

kielichu. Dodać kostki lodu.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 30 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ na 20

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.
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koktajl kawowy

250 ml kawy z ekspresu

175 ml mleka

30-45 ml likieru Baileys (opcjonalnie)

cukier do smaku

5 małe łyżki lodów waniliowych 

(waga około 250g)

Ilość składników na 2-3 duże szklanki

Umieścić kawę, mleko, likier i

cukier (jeśli używany) w kielichu.

Dodać lody. Uruchomić mikser przy

ustawieniu ‘MIX’ na 10 sekund, a

następnie przy ustawieniu

‘SMOOTH’ na 10 sekund.

Serwować bezpośrednio po

przygotowaniu.

koktajl bananowy

2 duże banany pokrojone na kawałki

250 ml mleka

5 małe łyżki lodów waniliowych

(waga około 250 g)

Ilość składników na 2-3 duże szklanki

Umieścić banany i mleko w

kielichu. Dodać lody. Uruchomić

mikser przy ustawieniu ‘MIX’ na 10

sekund, a następnie przy

ustawieniu ‘SMOOTH’ na 20

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.

miks owocowy

2-3 nektaryny z usuniętymi

pestkami i pokrojonym miąższem

125 g świeżych malin

125 g świeżych truskawek

125 ml lemoniady

125 ml soku jabłkowego

7 kostek lodu

Ilość składników na 4 szklanek

Umieścić wszystkie owoce i sok w

kielichu. Dodać kostki lodu.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 10 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ na 20

sekund. Serwować bezpośrednio

po przygotowaniu.

odświeżający napój

malinowy

950 ml soku żurawinowego

300 g mrożonych malin

4 małe łyżki sorbetu malinowego

(waga około 275 g)

Ilość składników na 6 dużych

szklanek

Umieścić sok żurawinowy w

kielichu, a następnie dodać

mrożone maliny i sorbet. Uruchomić

mikser przy ustawieniu ‘MIX’ na 15

sekund, a następnie przy

ustawieniu ‘SMOOTH’ również na

15 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

tropikalny imbir

475 ml piwa imbirowego

350 g mieszanki mrożonych

ananasów, melonów i mango

Ilość składników na 2-3 duże szklanki

Umieścić piwo imbirowe w kielichu,

a następnie dodać mrożone owoce.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 15 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ również

na 15 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

napój z owoców

leśnych

850 ml lemoniady

2 duże pokruszone spody bezowe

550 g mrożonych czarnych owoców

leśnych

Ilość składników na 6 dużych

szklanek

Umieścić lemoniadę i spody

bezowe w kielichu, a następnie

dodać mrożone owoce. Uruchomić

mikser przy ustawieniu ‘MIX’ na 15

sekund, a następnie przy

ustawieniu ‘SMOOTH’ również na

15 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.
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splendor orientu

1 puszka śliwek liczi, waga po

odcedzeniu 250 g (sok nie jest

konieczny)

600 ml soku pomarańczowego

125 g creme fraiche

12 kostek lodu

Ilość składników na 4-5 duże

szklanki

Umieścić odcedzone owoce, sok

pomarańczowy i creme fraiche w

kielichu, a następnie dodać kostki

lodu. Uruchomić mikser przy

ustawieniu ‘MIX’ na 15 sekund, a

następnie przy ustawieniu

‘SMOOTH’ również na 15 sekund.

Serwować bezpośrednio po

przygotowaniu.

orzeźwiający napój

ogórkowy

550 ml soku jabłkowego

pół pokrojonego ogórka

2-3 pokrojone owoce kiwi

5 liście mięty

12 kostek lodu

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić sok jabłkowy, ogórka, kiwi

i liście miętowe w kielichu, a

następnie dodać kostki lodu.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 15 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ również

na 15 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.

jagodowy poryw

725 ml soku żurawinowego

250 g mleka skondensowanego

600 g mieszanki mrożonych jagód

Ilość składników na 5 duże szklanki

Umieścić sok żurawinowy i mleko

skondensowane w kielichu, a

następnie dodać mrożone owoce.

Uruchomić mikser przy ustawieniu

‘MIX’ na 15 sekund, a następnie

przy ustawieniu ‘SMOOTH’ również

na 15 sekund. Serwować

bezpośrednio po przygotowaniu.
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