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LEGENDA PRODUKTU
1. silikónový remienok
2. uzáver fľaše
3. odnímateľný filter / sitko
4. priesvitná PVC fľaša
5. nerezové nože z ušľachtilej ocele
6. základňa mixéra
7. vypínač
8. napájací konektor USB-C

POPIS PRODUKTU
Názov produktu:
Popis produktu:
Objem fľaše:
Farby:
Materiál:
Napájanie:
Otáčky motora:
Príkon motora:
Batéria:
Nabíjanie:
Rozmery:

FitStream E1
prenosný batériovy mixér
380 ml
zelená, modrá, červená, čierna, ružová, ružová svetlá,
fialová, oranžová, žltá, biela
certifikovaný potravinársky ABS plast
DC 3.7 - 5.0V
22 000 otáčok / min. bez náplne (odchýlka 15%)
15 000 otáčok / min. s náplňou (odchýlka 15%)
7.4W
2 000 mAH
(výdrž na 8-12 cyklov mixovania)
3 hodiny cez priložený USB-C kábel
s nabíjačkou na mobilný telefón
75 x 75 x 230 mm (šírka x hĺbka x výška)

1. Prvé použitie
FitStream sa pri kúpe dodáva čiastočne nabitý, takže môžete mixér vyčistiť, aby bol pripravený na použitie.
Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.
2. Začnite s tekutinou
Vždy začnite pridaním tekutiny (ako je voda, mlieko alebo džús). To uľahčí mixovanie.
3. Krájanie ingrediencií
Nakrájajte ingrediencie na malé kúsky (cca 1,5 cm kúsky), aby ste dosiahli dokonalý výsledok.
4. Pridajte ingrediencie
Po naliatí tekutiny pridajte do zvyšku nápoja ingrediencie do 60% objemu flaše a rozmixujte!
5. Spustite FitStream
Uzatvorte fľašu, stlačte tlačítko a Váš obľúbený nápoj bude pripravený do pár sekúnd.
6. Maximálny výkon
Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon, môžete spustiť FitStream hore nohami
a pred mixovaním nechajte čepele, aby sa dostali na svoje plné otáčky.
7. Sitko
FitStream obsahuje filter - dierované sitko, aby ste si nápoje vychutnali bez väčších kúskov.
8. Ľahké čistenie
Čistenie je jednoduché. Stačí naliať vodu, pridať kvapku saponátu, spustiť a opláchnuť.
9. Dôkladné čistenie
Otvorte vrchnák, sitko a fľašu od základne. Vyberte silikónové krúžky a všetky časti opláchnite vo vode
s priloženou kefou. Pri oplachovaní sa uistite, že voda sa nedostane do napájacieho konektora na základni.
Dôkladné čistenie pravidelne opakujte.
10. Vysušenie
Vyčistite FitStream a nechajte ho do sucha vysušiť.
11. Skvelé recepty
Navštívte našu stránku www.FitStream.eu a vyskúšajte tipy na skvelé nápoje z viac ako 50 receptov!

UŽITOČNÉ RADY

UPOZORNENIA

1.
Červená dióda počas mixovania
V prípade, že zasvieti červená dióda počas mixovania, zasekol sa motor. Ak sú čepele
zaseknuté, jednoducho otočte mixér hore nohami, rýchlo ho pretrepte a zapnite. Potom ho
otočte naspäť, aby vaše ingrediencie narazili na všetkých 6 čepiel pri plnej rýchlosti.
2.
Červená a modrá blikajúca dióda
Červené a modré blikajúce svetlo znamená, že nádoba je zle dotiahnutá ku základni. Ak
chcete tento problém odstrániť, dotiahnite nádobu v smere hodinových ručičiek, kým šípka
na nádobe nesmeruje na vypínač na základni. Z bezpečnostných dôvodov sú na pohári
magnety, ktoré musia byť zarovnané, inak sa čepele neroztočia.
3.
Nepretržitá červená dióda
Keď je potrebné FitStream nabiť, svetlo sa zmení na červené. Nabite mixér cez USB-C
napájací konektor na základni. Použite priložený USB kábel a akýkoľvek sieťový USB adaptér,
napríklad z mobilného telefónu. Odporúčame nabíjať 3 hodiny. Po úplnom nabití sa svetlo
zmení na modré.
4.
Zelená dióda počas mixovania
V prípade, že zasvieti zelená dióda počas mixovania, deaktivoval sa automatický systém
vypnutia, treba mixér reštartovať vypnutím a zapnuťím vypínača.
5.
Nepreplňujte
Nikdy nenaplňte FitStream ingredienciami až po vrch pohára. Mixér je určený pre mixovanie
ovocia alebo výrobu miešaných nápojov. Nie je určený pre sekanie mäsa, orechov alebo iných
strukovín. Rešpektujte prosím výkon prenosného batériového mixéra, nie je to káblový
"Superman", ale za to si ho môžete vziať kdekoľvek a vychutnať váš obľúbený čerstvý nápoj
kedykoľvek!
6.
Vytekanie tekutiny
V prípade vytekania obsahu fľaše treba otvoriť, vyčistiť silikónové tesnenie a opätovne zatvoriť
uzáver fľaše.
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Dodržujte pokyny, aby ste znížili riziko požiaru,
úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:
Nespúštajte zariadenie kým nie je uzavreté pevne vrchnákom.
Zariadenie spúštajte až po pridaní tekutiny.
Zariadenie nespúšťajte na prázdno, aby ste nepoškodili motor mixéru.
Do zariadenia nikdy nenalievajte tekutinu s teplotou nad 50°C.
Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. V príprade poruchy nás kontaktujte.
Do zariadenia nehádžte žiadne kovové predmety.
Do nádoby nikdy nevkladajte prsty, keď je motor zapnutý.
Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku pri nabíjaní zariadenia.
Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
Zariadenie ukladajte mimo dosahu detí a osôb s mentálnym poškodením.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti
a nadmerným otrasom. Prerábanie alebo modifikácia produktu je zakázané a má vplyv na
bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu! S produktom zaobchádzajte opatrne.
Nárazom alebo pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu a následnej strate záruky.
Dvojročná záruka nepokrýva mechanické poškodenie zariadenia. Zariadenie využívajte
výhradne podľa pokynov, aby ste splnili záručné podmienky a predišli úrazu.

LIKVIDÁCIA
Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu
sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu
elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako
ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

VYHLÁSENIE O ZHODE
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Dovozca: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia
Výrobca: Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD, Bantian Town No.2, 518000 Shenzhen, China

CZ
LEGENDA PRODUKTU
1. silikonový řemínek
2. víčko nádoby
3. odnímatelný filtr / sítko
4. průsvitná PVC nádoba
5. nože z ušlechtilé oceli
6. základna mixéru
7. vypínač
8. napájecí konektor USB-C

POPIS PRODUKTU
Název produktu:
Popis produktu:
Objem nádoby:
Barvy:

FitStream E1
přenosný bateriový mixér
380 ml
zelená, modrá, červená, černá, růžová, růžová světlá,
fialová, oranžová, žlutá, bílá
Materiál:
certifikovaný potravinářský ABS plast
Napájení:
DC 3.7 - 5.0V
Otáčky motoru: 22 000 otáček/min. bez náplně (odchylka 15 %)
15 000 otáček/min. s náplní (odchylka 15 %)
Příkon motoru: 7.4W
Baterie:
2 000 mAH
(výdrž 8–12 cyklů mixování)
Nabíjení: :
3 hodiny přes přiložený USB-C kabel
s nabíječkou na mobilní telefon
Rozměry:
75 × 75 × 230 mm (šířka × hloubka × výška)

POUŽITÍ
1. První použití
Mixér FitStream je při nákupu dodáván částečně nabitý, takže stačí mixér jen vyčistit, aby byl připraven k
použití. Čištění je snadné. Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.
2. Začněte tekutinou
Vždy začněte přidáním tekutiny (jako je voda, mléko nebo džus). To mixování ulehčí.
3. Krájení přísad
Nakrájejte přísady na malé kousky (cca 1,5 cm), abyste dosáhli dokonalého výsledku.
4. Přidejte přísady
Po nalití tekutiny přidejte do zbývající části nápoje přísady do 60 % objemu nádoby a rozmixujte!
5. Spusťte FitStream
Uzavřete nádobu, stiskněte tlačítko a Váš oblíbený nápoj bude připraven během několika vteřin.
6. Maximální výkon
Pro dosažení maximálního výkonu, můžete FitStream spustit obráceně (tedy vzhůru nohama) a umožnit tak
čepelím dosáhnout plné rychlosti ještě před mixováním.
7. Sítko
FitStream obsahuje filtr – děrované sítko, abyste si nápoje mohli vychutnávat bez větších kousků.
8. Zběžné čištění je snadné
Stačí nalít vodu, přidat kapku saponátu, spustit a opláchnout.
9. Důkladné čištění
Otevřete víčko, sejměte sítko a nádobu ze základny. Vyjměte silikonové kroužky a všechny části opláchněte
ve vodě pomocí dodaného kartáčku. Při oplachování zajistěte, aby se voda nedostala do napájecího
konektoru v základně. Důkladné čištění provádějte pravidelně.
10. Sušení
FitStream omyjte a nechcete jej uschnout dosucha.
11. Skvělé recepty
Navštivte naši stránku www.FitStream.eu a vyzkoušejte tipy na skvělé nápoje z více než 50 receptů!

UŽITEČNÉ RADY

UPOZORNĚNÍ

1.
Červená dioda během mixování
Pokud se během mixování rozsvítí červená dioda, motor se zasekl. Pokud jsou
zaseknuté čepele, jednoduše otočte mixér vzhůru nohama, rychle jím zatřeste a
zapněte. Potom ho otočte zpět, aby vaše přísady narazily na všech 6 čepelí v plné
rychlosti.

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým
proudem a poškození, dodržujte pokyny:

2.
Červená a modrá blikající dioda
Červené a modré blikající světlo znamená, že nádoba je špatně dotažena k základně.
Pro vyřešení problému utáhněte nádobu ve směru hodinových ručiček, dokud šipka
na nádobě nebude směřovat na vypínač na základně. Z bezpečnostních důvodů jsou
na nádobě magnety, které musí být zarovnané, jinak se čepele neroztočí.
3.
Trvale svítící červená dioda
Pokud je nutné FitStream dobít, bude kontrolka svítit červeně. Nabijte mixér pomocí
napájecího konektoru USB-C na základně. Použijte přiložený USB kabel a jakýkoli
síťový USB adaptér, například ten z mobilního telefonu. Doporučujeme nabíjet po
dobu 3 hodin. Po úplném nabití kontrolka zmodrá.
4.
Zelená dioda během mixování
Pokud se během mixování rozsvítí zelená dioda, deaktivoval se automatický systém
vypnutí a mixér je nutné restartovat vypnutím a zapnutím vypínače.
5.
Nepřeplňujte
FitStream nikdy neplňte přísadami až po horní část nádoby. Mixér je určen pro
mixování ovoce nebo výrobu míchaných nápojů. Není určen k sekání masa, ořechů
ani luštěnin. Respektujte, prosím, výkon přenosného bateriového mixéru, není to
kabelový „Superman“, ale za to si ho můžete vzít kamkoli a vychutnat si svůj
oblíbený čerstvý nápoj kdykoliv!
6.
Vytékání tekutiny
V případě vytečení obsahu nádoby je nutné víčko nádoby otevřít, vyčistit silikonové
těsnění a znovu jej uzavřít.
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Nespouštějte zařízení, dokud není těsně uzavřené víčkem.
Zařízení spouštějte až po přidání tekutiny. Zařízení nespouštějte naprázdno, abyste nepoškodili
motor mixéru. Do zařízení nikdy nelijte tekutinu o teplotě převyšující 50 °C.
Používejte pouze doporučené příslušenství. Toto zařízení nesmíte nikdy opravovat sami.
V případě poruchy nás kontaktujte. Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.
Do nádoby nikdy nestrkejte prsty, pokud je motor zapnutý.
Pro nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku.
Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a teplu odolný povrch.
Zařízení uložte mimo dosah dětí a osob s mentálním postižením.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a
nadměrným otřesům. Přestavba nebo úprava produktu je zakázána a ovlivňuje bezpečnost
produktu. Pozor, nebezpečí úrazu! S produktem zacházejte opatrně.
Nárazem nebo pádem z výšky může dojít k poškození a následné ztrátě záruky.
Dvouletá záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení. Zařízení používejte výhradně
podle pokynů, abyste splnili záruční podmínky a předešli úrazu.

LIKVIDACE
Tento elektrický spotřebič nepatří do domovního odpadu. Chcete-li jej zlikvidovat
správným způsobem, odevzdejte jej na sběrném místě ve Vaší lokalitě. Podrobnosti
o sběru elektrického odpadu, množstevních omezeních na den/měsíc/rok i nákladech
vynaložených na sběr Vám sdělí místní úřad ve Vaší obci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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Dovozce: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia
Výrobce: Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD, Bantian Town No.2, 518000 Shenzhen, China
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ZASTOSOWANIE

LEGENDA PRODUKTU
1. pasek silikonowy
2. zamknięcie naczynia
3. wyjmowany filtr/sitko
4. przezroczyste naczynie PVC
5. ostrza ze stali nierdzewnej
6. podstawa miksera
7. wyłącznik
8. złącze zasilające USB-C

OPIS PRODUKTU
Nazwa produktu:
Opis produktu:
Pojemność:
Kolory:
Materiał:
Zasilacz:
Obroty silnika:
Moc silnika:
Bateria:
Ładowanie:
Wymiary:

FitStream E1
przenośny mikser na baterie
naczynia 380 ml
zielony, niebieski, czerwony, czarny, różowy, różowe światła,
fioletowy, pomarańczowy, żółty, biały
certyfikowany spożywczy plastik ABS
DC 3.7 - 5.0V
22 000 obrotów / min. bez wypełnienia (odchylenie 15%)
15 000 obrotów / min. z wypełnieniem (odchylenie 15%)
7.4W
2 000 mAH
(wytrzymanie na 8-12 cykli miksowania)
3 godziny za pomocą dołączonego kabla USB-C
z ładowarką do telefonu komórkowego
75 x 75 x 230 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

1. Pierwsze stosowanie
FitStream przy zakupie dostarczany jest częściowo naładowany, możesz więc wyczyścić mikser, żeby był
gotowy do wykorzystania. Czyszczenie jest proste. Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka
czyszczącego, uruchomić i przepłukać.
2. Zacznij od płynu
Zawsze zacznij od dodania płynu (np. woda, mleko lub sok) To ułatwi miksowanie.
3. Krojenie składników
Pokrój składniki na małe kawałki (ok. 1,5 cm), żeby osiągnąć możliwie najlepszy efekt.
4 Dodaj składniki
Po nalaniu płynu dodaj do pozostałego napoju składniki do 60% objętości butelki i zmiksuj!
5 Uruchom FitStream
Zamknij naczynie, włącz przyciski i Twój ulubiony napój będzie gotowy w kilka sekund.
6 Maksymalna moc
Jeśli chcesz osiągnąć maksymalną moc, możesz uruchomić FitStream do góry nogami, a przed
miksowaniem pozwól ostrzom osiągnąć maksymalne obroty.
7 Sitko
FitStream zawiera filtr - sitko z dziurkami, aby cieszyć się napojami bez większych kawałków.
8 Czyszczenie jest proste
Wystarczy nalać wody, dodać kroplę środka czyszczącego, uruchomić i przepłukać.
9 Dokładne czyszczenie
Otwórz zamknięcie, sitko i naczynie Usuń silikonowe pierścienie i przepłucz wszystkie części w wodzie z
załączoną szczotką. Podczas płukania upewnij się, że woda nie przedostanie się do złącza zasilającego w
bazie. Dokładne czyszczenie powtarzaj regularnie.
10 Suszenie
Wyczyść FitStream i pozwól mu wyschnąć.
11 Wspaniałe przepisy
Odwiedź naszą stronę www.FitStream.eu i spróbuj wspaniałych napojów z ponad 50 przepisów!

UŻYTECZNE PORADY

OSTRZEŻENIA:

1.
Czerwona dioda podczas miksowania
W przypadku, jeśli podczas miksowania zaświeci się czerwona dioda, zaciął się silnik.
Jeśli ostrza się zacięły, obróć mikser do góry nogami, szybko mi potrząśnij i włącz.
Później obróć go ponownie, aby wszystkie składniki trafiły na 6 ostrzy z pełną
prędkością.
2.
Czerwona i niebieska migająca dioda
Czerwone i niebieskie migające światło oznacza, że naczynie jest źle dokręcone do
podstawy. Aby usunąć ten problem, dokręć naczynie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, żeby strzałka na naczyniu wskazywała na wyłącznik na
podstawie. Z powodów bezpieczeństwa na naczyniu są magnesy, które muszą być
wyrównane, inaczej ostrza się nie uruchomią.
3.
Ciągła czerwona dioda
Kiedy potrzebne jest naładowanie FitStream, światło zmieni się na czerwone.
Ładowanie miksera przez złącze zasilające USB-C na podstawie. Skorzystaj z
załączonego kabla USB i dowolnego adaptera sieciowego USB, np. z telefonu
komórkowego. Zalecamy ładować 3 godziny. Po kompletnym naładowaniu światło
zmieni się na niebieskie.
4.
Zielona dioda podczas miksowania
W przypadku, jeśli podczas miksowania zaświeci się zielona dioda, dezaktywował się
automatyczny system wyłączenia, mikser należy zrestartować wyłączając i włączając
wyłącznik.
5.
Nie przepełniaj
Nigdy nie napełniaj FitStream składnikami aż do powierzchni naczynia. Mikser
przeznaczony jest do miksowania owoców lub robienia napojów. Nie jest
przeznaczony do mielenia mięsa, orzechów i roślin strączkowych. Przestrzegaj mocy
przenośnego miksera na baterie, nie jest to "Superman" z kablem, ale za to możesz
wziąć go ze sobą wszędzie i napić się ulubionego świeżego napoju w dowolnym
momencie!
6.
Wyciekanie płynu
W przypadku wyciekania zawartości, naczynie należy otworzyć, wyczyścić uszczelkę i
ponownie zamknąć naczynie.
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Przestrzegaj wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
porażenia prądem i uszkodzenia. Nie uruchamiaj
urządzenia, dopóki nie jest na stałe zamknięte pokrywą.
Uruchom urządzenie dopiero po dodaniu płynu.
Nie uruchamiaj urządzenia, które jest puste, aby nie uszkodzić silnika miksera.
Do urządzenia nigdy nie nalewaj płynu o temperaturze ponad 50°C.
Korzystaj wyłącznie z dedykowanych akcesoriów. Nie wolno naprawiać urządzenia samemu.
W przypadku awarii skontaktuj się z nami. Nie wrzucaj do urządzenia żadnych przedmiotów
metalowych. Nie wkładaj do naczynia palców, kiedy silnik jest włączony.
Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka elektrycznego podczas ładowania urządzenia.
Umieść urządzenie na suchej, równej, wodoszczelnej i odpornej na działanie temperatury
powierzchni. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób upośledzonych umysłowo.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, wysokich
temperatur, nadmiernej wilgotności i nadmiernych wstrząsów. Przeróbki lub modyfikacje
produktu są zabronione i mają wpływ na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, niebezpieczeństwo
urazu! Należy postępować z produktem ostrożnie. W wyniku upadku z wysokości może
nastąpić uszkodzenie i w konsekwencji utrata gwarancji. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń mechanicznych urządzenia. Korzystaj z urządzenia wyłącznie na podstawie
instrukcji, aby spełnić warunki gwarancji i uniknąć urazu.

UTYLIZACJA
To urządzenie elektryczne nie jest odpadem gospodarstwa domowego. W celu
właściwej utylizacji zwróć się do publicznego punktu zbioru w Twojej gminie.
Szczegóły odnośnie umieszczenia punktu zbioru odpadów elektrycznych, jak
również ograniczenia ilościowe w ciągu dnia/ miesiąca / roku, tak samo jak koszty
oddania do zbioru znajdują się w lokalnym urzędzie Twojej gminy.
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HU
TERMÉKMAGYARÁZAT
1. szilikon szíj
2. a palack fedele
3. kivehető szűrő / szita
4. áttetsző PVC palack
5. rozsdamentes acél kések
6. mixer alap
7. kapcsoló
8. USB-C tápcsatlakozó

TERMÉKLEÍRÁS
A termék megnevezése: FitStream Termékleírás: hordozható akkumulátoros mixer
Palack űrtartalma:
380 ml
Színek:
zöld, kék, piros, rózsaszín, rózsaszín fények,
fekete, lila, narancs, sárga, fehér
Anyaga:
tanúsítványozott élelmiszeripari ABS műanyag
Tápegység:
DC 3.7 - 5.0V
Motor fordulatszáma: 22 000 fordulatszám/perc töltet nélkül (eltérés 15%)
15 000 ford./perc töltettel (eltérés 15%)
Motor teljesítmény:
7.4W
Akkumulátor:
2 000 mAH
(8-12 mixelési ciklusra elegendő)
Töltés:
3 óra a mellékelt USB-C-kábellel
mobiltelefon-töltővel
Méretek:
75 x 75 x 230 mm (szélesség x mélység x magasság)

HASZNÁLAT
1. Első használat
A FitStream vásárlásnál részben fel van töltve, így a mixert megtisztíthatja, hogy használatra készen álljon.
A tisztítás egyszerű. Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd
kiöblíteni.
2. Kezdje a folyadékkal
Mindig folyadék hozzáadásával kezdje (mint a víz, tej vagy gyümölcslé). Ez megkönnyíti a mixelést.
3. Az összetevők szeletelése
A hozzávalókat vágja apró darabokra (kb. 1,5 cm-re), hogy tökéletes eredményt érjen el.
4. Adja hozzá az összetevőket
A folyadék betöltését követően adja hozzá a palack 60 %-a térfogatáig a hozzávalókat, majd mixelje
össze!
5. Kapcsolja be a FitStream
mixert Zárja le a palackot, nyomja meg a gombot és kedvenc itala pár másodpercen belül kész lesz.
6. Maximális teljesítmény
Ha maximális teljesítményt szeretne elérni, a FitStream mixert fejjel lefelé is bekapcsolhatja és a mixelés
előtt hagyja, hogy a kések elérjék a maximális fordulatszámukat.
7. Szűrő A FitStream szűrőt tartalmaz - egy lyukacsos szitát, hogy az italát nagyobb darabok nélkül
élvezhesse.
8. A könnyű tisztítás egyszerű.
Csak vizet kell bele tölteni, hozzáadni egy csepp tisztítószert, bekapcsolni, majd kiöblíteni.
9. Alapos tisztítás
Vegye ki a fedelet, szűrőt és a palackot az alapból. Vegye ki a szilikon gyűrűket, majd az összes részt
öblítse le vízben a mellékelt kefével. Az öblítés során ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön az alap
tápcsatlakozójába. Az alapos tisztítást rendszeresen ismételje meg.
10. Szárítás
Szárítsa meg a FitStream mixert és hagyja megszáradni.
11. Remek receptek
Látogasson el a www.FitStream.eu oldalunkra és próbálja ki a remek ital tippjeinket, a több mint 50
receptből!

HASZNOS TANÁCSOK:

FIGYELMEZTETÉSEK

1.
Vörös dióda a mixelés során
Ha a mixelés során kigyullad a vörös dióda, elakadt a motor. Ha a kések elakadtak egyszerűen
fordítsa fel a mixert, gyorsan rázza fel, majd kapcsolja be. Ezután fordítsa vissza, hogy
az alapanyagok mind a 6 késsel találkozzanak teljes sebesség mellett.
2.
Vörös és kék villogó dióda
A vörös és kék villogó fény azt jelzi, hogy a palack rosszul van rácsavarva az alapra.
A probléma kiküszöböléséhez húzza meg a palackot az óramutató járásával megegyező
irányban, míg a palackon lévő nyíl nem mutat az alap kapcsolójára. Biztonsági okokból a
palackon mágnesek találhatók, amelyeket egymáshoz kell illeszteni, különben a kések nem
forognak.
3.
Folyamatos vörös dióda
Amikor fel kell tölteni a FitStream mixert, a fény vörösre vált. Töltse fel a turmixgépet az alap
USB-C tápcsatlakozóján keresztül. Használja a mellékelt USB kábelt és bármely USB adaptert,
például a mobiltelefontól. 3 órás feltöltés ajánlott. Amikor teljesen fel van töltve,
a fény kékre vált.
4.
Zöld dióda a mixelés során.
Ha a zöld dióda felgyullad a mixelés során, deaktiválódott az automatikus kikapcsolás
rendszere, a mixert újra kell indítani a kapcsoló ki- és bekapcsolásával.
5.
Ne töltse túl
Soha ne töltse fel alapanyagokkal a FitStream mixert egészen a palack tetejéig. A mixert
gyümölcsök mixelésére vagy vegyes italok készítésére tervezték. Nem alkalmas hús, diófélék
vagy hüvelyesek aprítására. Kérjük, vegye figyelembe a hordozható akkumulátoros mixer
teljesítményét, ez nem egy vezetékes „Superman”, ehelyett azonban bárhová magával viheti
és élvezheti kedvenc friss italát akárhol!
6.
Folyadékszivárgás
A palack tartalmának szivárgása esetén azt ki kell nyitni, meg kell tisztítani a szilikontömítést,
és újra le kell zárni a palack fedelét.
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Tartsa be az utasításokat, hogy csökkentse a tűz,
áramütés és sérülések kockázatát:
Ne indítsa be a készüléket, amíg nincs szorosan lezárva a fedele.
A készüléket csak a folyadék hozzáadását követően indítsa el.
A készüléket ne indítsa el üresen, hogy ne károsítsa a mixer motorját.
A készülékbe soha ne öntsön 50°C-nál magasabb hőmérsékletű folyadékot.
Csak az ajánlott tartozékokat használja. Ezt a készüléket soha ne javítsa meg saját maga.
Meghibásodás esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ne dobjon fémtárgyakat a
készülékbe. Soha ne dugja be az ujjait a palackba, ha a motor be van kapcsolva. A készülék
töltése közben ne használjon sérült konnektort. A készüléket száraz, egyenes, vízálló és hőálló
felületre helyezze. Tartsa a készüléket gyermekektől és mentális problémákkal küzdő
emberektől elzárva. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek,
túlzott páratartalomnak és túlzott ütéseknek. A termék átalakítása vagy módosítása tilos, és
hatással van a termék biztonságára. Vigyázat, balesetveszély! A termékkel óvatosan bánjon.
Ütközés vagy a termék magasból való leesése a termék károsodásához, majd a garancia
elvesztéséhez vezethet. A kétéves garancia nem vonatkozik a készülék mechanikai sérüléseire.
A készüléket kizárólag az útmutatóval összhangban használja, hogy teljesüljenek a garanciális
feltételek és elkerülje a sérüléseket.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez az elektromos készülék nem tartozik a háztartási hulladék közé. A megfelelő
ártalmatlanítás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közössége hulladékgyűjtő telepével. Az elektromos hulladék elhelyezésének részleteiről, valamint a
nap/hónap/év mennyiségi korlátozásairól és a hulladék begyűjtés költségeiről
települése helyi hivatalában talál információkat.
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ANWENDUNG

PRODUKTLEGENDE
1. Silikonband
2. Flaschenverschluss
3. Abnehmbarer Filter/Sieb
4. Transparente PVC-Flasche
5. Edelstahlmesser
6. Mixer-Basis
7. Schalter
8. USB-C-Stromanschluss

PRODUKTBESCHREIBUNG
Model:
Produktbeschreibung:
Flascheninhalt:
Farben:
Material:
Stromversorgung:
Motor-Drehzahl:
Motorleistung:
Akku:
Aufladen:
Abmessungen:

FitStream E1
tragbarer Akku-Mixer
380 ml
Grün, Blau, Rot, Schwarz, Rosa, Rosa Lichter,
Lila, Orange, Gelb, Weiss
zertifizierter, lebensmittelkonformer ABS-Kunststoff
DC 3.7 - 5.0V
22.000 Umdrehungen/Min. ohne Inhalt (Abweichung 15%)
15.000 Umdrehungen/Min. mit Inhalt (Abweichung 15%)
7.4W
2.000 mAh
(Ausdauer für 8-12 Mix-Zyklen)
3 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kable
mit Handy-Ladegerät
75 x 75 x 230 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

1. Erste Anwendung
FitStream wird beim Kauf teilweise geladen geliefert, also Sie können den Mixer reinigen, um ihn
einsatzbereit zu halten. Die Reinigung ist einfach. Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel
hinzufügen und abzuspülen.
2. Beginnen Sie mit Flüssigkeit
Beginnen Sie immer mit der Zugabe von Flüssigkeit (wie Wasser, Milch oder Saft). Dies erleichtert das
Mixen.
3. Schneiden von Zutaten Schneiden
Sie die Zutaten in kleine Stücke (ca. 1,5 cm Stücke), um das perfekte Ergebnis zu erzielen.
4. Zutaten hinzufügen
Nach der Zugabe der Flüssigkeit geben Sie in den Rest des Getränkes Zutaten bis zu 60% des
Flascheninhalts hinzu und mixen alles!
5. FitStream Start
Schließen Sie die Flasche, drücken die Taste und Ihr Lieblingsgetränk steht innerhalb von wenigen
Sekunden bereit.
6. Maximale
Leistung Um eine maximale Leistung zu erreichen, können Sie FitStream auf den Kopf gestellt starten und
vor dem Mixen die Klingen auf volle Touren laufen lassen.
7. Das FitStream-Sieb enthält einen Filter - Lochsieb, um die Getränke ohne größere Stücke genießen zu
können.
8. Die leichte Reinigung ist einfach.
Es reicht Wasser einzugießen, einen Tropfen Spülmittel hinzufügen und abzuspülen.
9. Gründliche
Reinigung Öffnen Sie den Deckel, nehmen das Sieb und die Flasche von der Gerätebasis ab. Entfernen Sie
die Silikonringe und spülen alle Teile in Wasser mit der beiliegenden Bürste ab. Achten Sie beim Spülen
darauf, dass das Wasser nicht in den Netzstecker an der Gerätebasis eindringt. Wiederholen Sie die
gründliche Reinigung regelmäßig.
10. Abtrocknung
Reinigen Sie FitStream und lassen Sie ihn durchtrocknen.
11. Tolle Rezepte Besuchen
Sie unsere Webseite www.FitStream.eu und probieren Sie Tipps für tolle Getränke von mehr als 50
Rezepten aus!

NÜTZLICHE HINWEISE

HINWEISE

1.
Rote Diode beim Mixen
Leuchtet während des Mixens die rote Diode auf, blieb der Motor stecken. Blieben die
Klingen stecken, stellen Sie den Mixer einfach auf den Kopf, schütteln ihn ganz schnell und
schalten Sie ihn ein. Dann drehen Sie ihn zurück, damit Ihre Zutaten an alle 6 Klingen mit
voller Geschwindigkeit stoßen.
2.
Rot und blau blinkende Diode
Das rote und blaue Blinklicht bedeutet, dass der Behälter schlecht an die Gerätebasis gezogen
ist. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn fest, bis der
Pfeil auf dem Behälter auf den Schalter an der Gerätebasis zeigt. Aus Sicherheitsgründen hat
der Becher Magnete, die abgerichtet sein müssen, sonst drehen sich die Klingen nicht.
3.
Kontinuierlich leuchtende rote Diode
Wenn FitStream zu laden ist, wird das Licht rot. Laden Sie den Mixer über den USB-C-Netzanschluss an der Gerätebasis auf. Verwenden Sie das angeschlossene USB-Kabel und einen
beliebigen USB-Netzwerkadapter, z. B. vom Mobiltelefon. Wir empfehlen, 3 Stunden
aufzuladen. Nach der vollständigen Aufladung wird das Licht blau.
4.
Grüne Diode beim Mixen
Leuchtet während des Mixens die grüne Diode auf, wurde das automatische Abschaltsystem
deaktiviert, der Mixer ist durch Aus- und Einschalten des Schalters neu zu starten.
5.
Nicht überfüllen
Überfüllen Sie FitStream niemals mit Zutaten bis zur Oberseite des Bechers. Der Mixer ist für
das Mixen von Obst oder zur Herstellung von Mixgetränken bestimmt. Er ist nicht zum
Hacken von Fleisch, Nüssen oder anderen Hülsenfrüchten bestimmt. Bitte beachten Sie die
Leistung des tragbaren Akku-Mixers, es ist kein Kabel-“Superman“, aber dafür können sie
ihn überall mitnehmen und Ihr frisches Lieblingsgetränk jederzeit genießen!
6.
Auslauf der Flüssigkeit
Läuft der Flascheninhalt aus, ist es notwendig die Silikondichtung zu öffnen und zu reinigen
und wiederum den Flaschenverschluss zu schließen.
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Beachten Sie die Anweisungen, um das Risiko von
Brand, Stromschlag und Beschädigung zu reduzieren:
Schalten Sie das Gerät nicht ein, bis es nicht mit dem Deckel fest
geschlossen ist. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Flüssigkeit zugegeben wurde.
Lassen Sie das Gerät nicht leerlaufen, um eine Beschädigung des Mixer-Motors zu vermeiden.
Geben Sie in das Gerät niemals eine Flüssigkeit mit einer Temperatur über 50°C hinzu.
Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör. Dieses Gerät dürfen sie niemals selbst reparieren. Im
Falle einer Störung nehmen Sie, bitte, mit uns Kontakt auf. Werfen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät. Legen Sie niemals Finger in den Becher hinein, wenn der Motor
eingeschaltet ist. Verwenden Sie beim Aufladen des Geräts keine beschädigte Steckdose.
Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, flache, wasserdichte und wärmebeständige Oberfläche.
Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Personen mit psychischen Erkrankungen.
Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, übermäßiger
Luftfeuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus. Die Umgestaltung oder Modifikation
des Produkts ist verboten und wirkt sich auf die Produktsicherheit aus. Achtung, Unfallgefahr!
Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch einen Aufschlag oder Absturz kann es zur
Beschädigung und zum anschließenden Garantieverlust kommen. Die zweijährige Garantie
deckt keine mechanischen Schäden am Gerät ab. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach
den Anweisungen, um die Garantiebedingungen zu erfüllen und Verletzungen zu verhindern.

ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für eine ordnungsgemäße
Entsorgung wenden Sie sich, bitte, an die öffentliche Sammlung in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort der Sammlung von Elektromüll, zur quantitativen
Begrenzung pro Tag/Monat/Jahr sowie zu den Kosten für die Sammlung finden Sie
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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USAGE

PRODUCT LEGEND
1. silicone strap
2. bottle cap
3. detachable filter/sieve
4. translucent PVC bottle
5. stainless steel knives
6. blender base
7. on/off switch
8. USB-C power connector

PRODUCT DESCRIPTION
Product name:
Product description:
Bottle volume:
Colors:
Material:
Power supply:
Motor speed:
Motor power:
Battery:
Charging:
Dimensions:

FitStream E1
portable battery mixer
380ml
green, blue, red, black, pink, pink light,
orange, purple, yellow, white
certified food ABS plastic
DC 3.7 - 5.0V
22 000 rpm no filling (deviation 15%)
15 000 rpm with filling (deviation 15%)
7.4W
2 000 mAH
(capacity for 8-12 mixing cycles)
3 hours via the included USB-C cable
with mobile phone charger
75 X 75 X 230MM (width X depth X height)

1. First use:
FitStream is supplied partially charged when purchased, so you can clean the blender to be ready for use.
Cleaning is easy. Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.
2. Start with the liquid:
Always start by adding liquid (such as water, milk or juice). This will facilitate mixing.
3. Slicing ingredients:
Slice the ingredients into small pieces (approx. 1.5cm pieces) to achieve the perfect result.
4. Adding ingredients:
After pouring the liquid, add ingredients to the rest of the beverage to 60% of the volume of the bottle
and blend!
5. Run the FitStream:
Close the bottle, press the button and your favorite drink will be ready within a few seconds.
6. Maximum power:
To achieve maximum performance, you can run the FitStream upside down and allow the blades to reach
their full speed before mixing.
7. The FitStream sieve contains a filter:
a perforated sieve to enjoy the drinks without larger pieces.
8. Cleaning is easy and simple:
Just pour water, add a drop of detergent, run and rinse.
9. Thorough cleaning:
Open the lid, remove sieve and bottle from the base. Remove the silicone rings and rinse all parts in water
with the supplied brush. When rinsing, make sure that the water does not reach the power connector at
the base. Repeat the thorough cleaning periodically.
10. Dry out:
Clean the FitStream and allow it to dry completely.
11. Great recipes:
Visit our www.FitStream.eu site and try our tips for great drinks - over 50 recipes!

HELPFUL HINTS

WARNINGS

1.
Red light during mixing:
If the red light is lit during mixing, the motor is stuck. If the blades are jammed, simply turn
the blender upside down, shake it quickly and turn on. Then turn it back to make your
ingredients come across all 6 blades at full speed.
2.
Red and blue flashing light:
Red and blue flashing light means that the bottle is poorly tightened to the base. To fix this
problem, tighten the bottle in a clockwise direction until the arrow on the bottle is pointing
to the power button on the base. For safety reasons, the glass has magnets that must be
aligned, otherwise the blades do not spin.
3.
Continuous red light:
When you need to recharge the FitStream, the light turns red. Charge the blender via the
USB-C power connector on the base. Use an attached USB cable with any USB network
adapter, such as one for a mobile phone. We recommend charging for 3 hours. When fully
charged, the light turns blue.
4.
Green light during mixing:
If the green light turns on during mixing, the automatic shut-off system is deactivated and
the mixer must be restarted by turning the power switch off and on.
5.
Never overfill:
Never fill the FitStream with ingredients up to the top of the jar. The blender is designed for
mixing fruit or making mixed drinks. It is not intended for chopping meat, nuts or legumes.
Please respect the performance of a portable battery blender, it's not a "Superman mixer".
However, you can take it anywhere and enjoy your favorite fresh drink anytime!
6.
Fluid leakage:
In the case of leakage of the contents of the bottle, it is necessary to open the cap, clean the
silicone seal and again close the bottle cap.
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Follow the instructions to reduce the risk of fire,
electric shock and damage:
Do not run the device until the lid is closed tight.
Do not run the device until liquid is added.
Do not run the device when empty in order to avoid damaging the blender motor.
Never fill the device with liquid with temperature above 50°C.
Use only recommended accessories. You must never repair this device yourself. If required,
please contact us. Do not throw any metal objects into the device.
Never insert fingers into the bottle when the motor is switched on.
Do not use a damaged electrical outlet for charging the device.
Place the device on a dry, flat, waterproof and heat-resistant surface.
Keep your device out of the reach of children and people with mental disability.
Do not expose the device to direct sunlight, high temperatures, excessive humidity and
excessive shocks. Remodeling or modification of the product is prohibited and has an impact on
the safety of the product. Attention, danger of injury! Handle the product with care.
An impact or fall from a height may damage the product and result in a subsequent loss of the
warranty. The two-year warranty does not cover mechanical damage to the device. Use the
device solely as instructed to meet the warranty conditions and prevent injury.

DISPOSAL
This electrical appliance does not belong to domestic waste. For proper disposal,
please contact the public collection in your community. Details on the location of
the collection center for electrical waste as well as the quantitative limitation per
day/month/year, as well as the costs incurred for collection can be found at the local
authority of your municipality.
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