
Kubek Power Mixer Maxi – instrukcja 

Zastosowanie: 
- koktajle proteinowe dla sportowców, 
- napoje dietetyczne, 
- koktajle i drinki alkoholowe, 
- soki, 
- ubijanie jaj, 
- sosy, 
- medykamenty rozpuszczalne w wodzie, 
- mleko w proszku, 
- inne 

Sposób użycia: 
- zainstaluj 2 baterie typu AAA w podstawce kubka zgodnie z oznaczeniami 
(podstawkę otwiera się od dołu) 
- wlej płyn do kubka nie przekraczając wskazanego poziomu maksymalnego, 
- zamknij pokrywę w celu uniknięcia wyrzucenia płynu siłą odśrodkową podczas 
miksowania, 
- aby włączyć miksowanie, wciśnij szary przycisk na dole kubka (dociśnięcie oznacza 
pracę ciągłą, lekkie przyciśnięcie to tryb pracy impulsowy), 
- dodanie składników do płynu może odbywać się przed zamknięciem pokrywy lub 
po jej otwarciu, także w trakcie pracy miksera jeśli płyn nie przekroczy krawędzi. 

Mycie: 
- odkręć dno kubka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
- sam kubek (bez odkręcanego dna) może być myty ręcznie lub w zmywarce, 
- dno kubka nie może być zanurzone w wodzie, należy myć je wilgotną szmatką. 

Ostrzeżenia: 
- nie blokować wirnika, 
- nie przekraczać zaznaczonej pojemności, 
- nie wkładać do kubka twardych przedmiotów ani bardzo gęstych zawiesin, 
- nie wkładać palców do włączonego urządzenia, 
- nie zanurzać dna (podstawy) kubka w wodzie, 
- jeśli wirnik jest uszkodzony, przerwać użytkowanie, 
- umyć i wysuszyć urządzenie zaraz po użyciu. 

 

Power Mixer Maxi Mug – instructions 

Application: 
- protein cocktails for athletes, 
- dietetic drinks, 
- cocktails and drinks, 
- juices, 
- eggs, 
- sauces, 
- powder medications, 
- powder milk, 
- many others 

Use: 
- install 2 AAA batteries – remove the rubber cover in order to place batteries in a 
proper place 
- fill the Power Mixer in with a liquid, do not exceed the maximum capacity of the 
mixer, 
- turn on the device by pressing a grey button at the base of the Power Mixer Maxi 
(impulse or continuous operation when pressing down) 
- add your favourite ingredients. 

Washing: 
- remove the bottom by turning it slightly clockwise; 
- the acrylic cup and cover can be washed manually or in a dishwasher; 
- the steel bottom with batteries cannot be immersed in water – clean it using a 
damp cloth. 

Warnings: 
- do not block the rotor; 
- do not exceed the maximum capacity; 
- do not insert hard objects, do not pour very dense fluids; 
- do not insert your fingers; 
- do not immerse the base in water; 
- if the rotor is damaged, stop operation of the mixer; 
- wash and dry the cup immediately after using. 


