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DZIĘKUJEMY!
za zakup Twojego Smoothie makera Ninja®

ninjakitchen.pl

WSKAZÓWKA: Model i numery seryjne można
znaleźć na etykiecie umieszczonej z tyłu urządzenia
przy przewodzie zasilającym.

ZAPISZ TE INFORMACJE:
Numer modelu: ............................................................
Numer seryjny: .............................................................
Data zakupu: .................................................................
(Zachowaj dowód zakupu)
Sklep zakupu: ...............................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Napięcie: 220–240 V ~, 50–60 Hz
Moc: 700 W

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA:
470ml

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
INTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA
PRZYSZŁOŚĆ

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami
domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego
w wyniku niekontrolowanego pozbywania się odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób
odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł materialnych.
Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze
sprzedawcą, u którego ten produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego
dla środowiska recyklingu.



WAŻNE ZALECENIA
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem swojego Smoothie makera Ninja®.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych

środków ostrożności, w tym następujących:

14 NIE POZWÓL dzieciom na używać tego
urządzenia, aby się nim bawić lub używać
jako zabawki. Trzymaj urządzenie i jego
przewód poza zasięgiem dzieci.

15 To urządzenie NIE JEST przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez
doświadczenia i wiedzy, chyba że są one
nadzorowane lub poinstruowane w
zakresie obsługi urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

16 Przed każdym użyciem sprawdź ostrze
pod kątem uszkodzeń. Jeśli ostrze jest
wygięte lub istnieje podejrzenie
uszkodzenia, skontaktuj się z Ninja, aby
umówić się na wymianę.

17 NIE PRÓBUJ naostrzyć ostrzy.

18 Trzymaj urządzenie i jego przewód poza
zasięgiem dzieci.

19 NIE POZWÓL urządzeniu lub przewodowi
zwisać na krawędziach stołów lub blatów
roboczych. Może dojść do zaczepienia się
o przewód i oderwania urządzenia od
powierzchni roboczej.

20 NIE POZWÓL żadnej z części urządzenia
na kontakt z gorącymi powierzchniami, w
tym piecami i innymi urządzeniami
grzewczymi.

21 ZAWSZE używaj urządzenia na suchej i
równej powierzchni.

22 NIGDY nie umieszczaj zespołu ostrzy na
podstawie silnika bez uprzedniego 
mocowania go do odpowiedniego 
pojemnika i pokrywki.

23 Używaj TYLKO dodatków i akcesoriów
dostarczonych z produktem lub zalecane
przez Ninja. Użycie akcesoriów
niezalecanych lub niesprzedawanych
przez Ninja mogą spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia.

24 Korzystanie z dodatków, niezalecanych 
przez producenta, może powodować 
ryzyko obrażeń ciała.

NIE UŻYWAJ akcesorium do pojemnika
ze stali nierdzewnej model XSKDWSS24
z tym modelem blendera.

25 Podczas pracy i obsługi unikaj kontaktu z
ruchomymi częściami.

26 NIE OBSŁUGUJ urządzenia z pustym
pojemnikiem.

27 NIE NAPEŁNIAJ pojemnika powyżej linii
MAX FILL lub MAX LIQUID.

28 NIE WKŁADAJ do mikrofali jakichkolwiek
pojemników lub akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem.

29 NIE próbuj mielić jakichkolwiek składników w
urządzeniu.

30 Przed przystąpieniem do pracy należy
upewnić się, że wszystkie przybory
kuchenne są wyjęte z pojemników.
Zaniechanie wyjęcia przyborów może
spowodować pęknięcie pojemników i
potencjalnie spowodować obrażenia
ciała i uszkodzenie mienia.

31 Trzymaj ręce, włosy, odzież, a także
przybory kuchenne z dala od pojemnika
podczas pracy urządzenia, aby
zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń
osób lub uszkodzenia urządzenia.
Skrobaka można używać, ale tylko
wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

OSTRZEŻENIA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, poważnych obrażeń, śmierci lub
zniszczeń podczas korzystania z tego urządzenia,
należy przestrzegać następujących podstawowych
środków ostrożności.

6 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je
od gniazdka, gdy nie jest używane, przed
montażem lub demontażem części i przed
czyszczeniem. Aby odłączyć, chwyć
pewnie za wtyczkę i wyciągnij z gniazdka.
NIGDY NIE odłączaj, chwytając i ciągnąc za
przewód.

7 Przed użyciem umyj wszystkie części, które
mogą mieć kontakt z żywnością. Postępuj
zgodnie z instrukcjami czyszczenia
zawartymi w tej instrukcji.

8 Ostrza są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.

9 Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia
prądem, NIE ZANURZAJ urządzenia oraz
nie pozwól, aby przewód zasilający zetknął
się z jakąkolwiek cieczą.

10  NIE UŻYWAJ tego urządzenia na dworze.
Jest przeznaczony wyłącznie do użytku
domowego w pomieszczeniach.

11   NIE OBSŁUGUJ urządzenia z uszkodzonym
przewodem lub wtyczką lub po awarii
urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu
w jakikolwiek inny sposób. To urządzenie
nie zawiera części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika. W
przypadku uszkodzenia skontaktuj się z
Ninja w celu naprawy.

12  NIE nadwyrężaj przewodu zasilającego.
Nigdy nie przenoś urządzenia trzymając za
przewód zasilający ani nie szarp go w celu
odłączenia od gniazdka elektrycznego;
zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij,
aby ją odłączyć.

13 Przedłużacze NIE POWINNY być używane
z tym urządzeniem.

Ogólne środki ostrożności
1 Przeczytaj wszystkie instrukcje przed

użyciem urządzenia i jego akcesoriów.

2 Uważnie przeczytaj i przestrzegaj
wszystkich ostrzeżeń i instrukcji. To
urządzenie zawiera połączenia
elektryczne oraz części ruchome, które
mogą stanowić zagrożenie dla
użytkownika.

3 ZAWSZE zachowaj ostrożność 
podczas obsługi zespołu ostrzy Pro
Extractor. Ostrza są ostre. Ostrza Pro
Extractor chwytać TYLKO
za zewnętrzne krawędzie ostrzy. 
Nieostrożność podczas obchodzenia 
się z ostrzami może spowodować 
ryzyko skaleczenia.

4 Nie spiesz się i zachowaj ostrożność
podczas rozpakowywania i montowania
urządzenia. To urządzenie zawiera
ostre, luźne ostrza, które mogą
spowodować obrażenia w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

5 Sprawdź całą zawartość, aby upewnić
się, że masz wszystkie części potrzebne
do prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ



WAŻNE ZALECENIA
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem swojego Smoothie makera Ninja®.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych

środków ostrożności, w tym następujących:

URZĄDZENIE GŁÓWNE

A Pojemniki Single Serve 
470ml (x2) *

B Ostrza Pro Extractor

C Silnik z przewodem zasilającym

D Pokrywa (x2)

OSTRZEŻENIA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, poważnych obrażeń, śmierci lub
zniszczeń podczas korzystania z tego urządzenia,
należy przestrzegać następujących podstawowych
środków ostrożności.

A

38 Maksymalna moc urządzenia jest oparta na
konfiguracji zespołu ostrzy Pro Extractor i 
pojemnika Single Serve. Inne konfiguracje 
mogą pobierać mniej mocy lub prądu.

39 Maksymalny czas pracy urządzenia pod 
obciążeniem 900 W wynosi mniej, niż
minuta. Jeśli urządzenie się przegrzeje,
zadziała wyłącznik termiczny i wyłączy
silnik. Aby zresetować, odłącz urządzenie i
pozwól mu ostygnąć przez około 30 minut 
przed ponownym użyciem.

40 NIE BLENDUJ suchych składników
bez dodawania płynu do pojemnika 
Single Serve. Pojemnik Single Serve nie 
jest przeznaczony do miksowania na 
sucho.

41 Aby zmniejszyć ryzyko porażenia
elektrycznego, NIE ZANURZAJ podstawy
silnika w wodzie lub innym płynie.

42 NIE rozpylaj na podstawę silnika żadnych
płynów. Przed czyszczeniem
wyłącz i odłącz podstawę silnika.

Ogólne środki ostrożności

32 NIGDY nie obsługiwać urządzenia
bez pokrywek i zakrętek na miejscu.
NIE podejmuj próby pokonania
mechanizmu blokady. Przed
przystąpieniem do pracy upewnij się,
że pojemnik i pokrywa są prawidłowo
zainstalowane.

33 NIE narażaj pojemników i akcesoriów
na ekstremalne zmiany temperatury.
Mogą zostać one uszkodzone.

34 NIGDY nie zostawiaj urządzenia
bez nadzoru podczas użytkowania.

35 NIE BLENDUJ gorących płynów. Może
to spowodować wzrost ciśnienia oraz
wystawienie użytkownika na działanie
pary, co może stwarzać ryzyko
poparzenia użytkownika.

36 NIE WYJMUJ pojemnika z podstawy 
silnika podczas pracy urządzenia.

37 Zdejmij ostrza Pro Extractor z pojemnika
Single Serve po zakończeniu 
miksowania. NIE PRZECHOWUJ 
składników przed miksowaniem lub po
ich zmiksowaniu w pojemniku z 
zamocowanym zespołem ostrzy.
Niektóre pokarmy mogą zawierać 
składniki aktywne lub uwalniać gazy, 
które po pozostawieniu w szczelnym 
pojemniku rozszerzają się, powodując 
nadmierny wzrost ciśnienia, który może 
stwarzać ryzyko obrażeń. Aby 
przechowywać składniki w pojemniku, do
przykrycia należy używać wyłącznie 
wylotu pokrywki.

Symbol wskazuje przeczytanie i przejrzenie
instrukcji dotyczące obsługi i użytkowania
produktu.

Symbol wskazuje na zagrożenie, które może
spowodować obrażenia ciała, śmierć lub
znaczne uszkodzenie mienia, jeśli
ostrzeżenie zawarte w tym symbolu zostanie
zignorowane.

Produkt tylko do użytku wewnętrznego i domowego.

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź ninjakitchen.pl

INSTRUKCJE BLENDOWANIA

ZACHOWAJ TĘ
INSTRUKCJĘ

B

C

D



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z 

urządzenia. Zachowaj ostrożność podczas 

rozpakowywania ostrzy. Wszystkie ostrza 

są ostre.

2 Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w 

ciepłej wodzie z mydłem, używając 

naczynia do mycia naczyń z uchwytem,

aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z 

ostrzami. Zachowaj ostrożność podczas 

obsługi ostrzy, ponieważ ostrza są ostre.

3 Dokładnie wypłucz i wysusz na powietrzu 

wszystkie części.

UWAGA: Chwytaj ostrza Pro Extractor, 
chwytając za obwód podstawy zespołu ostrzy.

UWAGA: Wszystkie dodatki można myć
w zmywarce. Zaleca się umieszczenie 
pokrywek, pojemników i ostrzy na górnym 
koszu zmywarki. Upewnij się, że ostrza i 
pokrywki zostały wyjęte z pojemników 
przed umieszczeniem w zmywarce. 
Zachowaj ostrożność podczas obsługi 
zespołów ostrzy. 

1 Dodaj składniki do pojemnika Single Serve. 
NIE DODAWAJ składników powyżej linii MAX 
LIQUID.

5 Po zakończeniu mieszania podnieś pojemnik
do wyjęcia.

2 Umieść ostrza na górze pojemnika i obróć 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
uszczelnić.
3 Odwróć pojemnik do góry nogami, aby 
dolna część ostrzy leżała płasko na 
blacie.

4 Umieść pojemnik do góry nogami na
podstawie silnika. Naciśnij pojemnik, aby
zmiksować lub zmiksować.

6 Odwróć pojemnik tak, aby ostrza były na
szczycie. Obróć ostrza w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć. Aby 
zabrać zblendowaną zawartość na wynos, 
umieść pokrywę na pojemniku i obróć zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć.

INSTRUKCJE BLENDOWANIA
CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE?

• Możesz zabrać swoje napoje w drogę, korzystając z
pojemnika Single Serve z pokrywą.

• Pojemniki, zespoły ostrzy i pokrywki nie zawierają
BPA i można je myć w zmywarce.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE RESETOWANIE TERMOSTATU SILNIKA OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpiena porażenia i

niezamierzonych wypadków, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed
przystąpieniem do rozwiązywania problemów

1 Poukładaj wszystkie części oddzielnie.

2 Umyj wszystkie pojemniki ciepłą wodą z mydłem
używając miękkiej szmatki.

3 Mycie ręczne
Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie 
z mydłem. Użyj naczynia do mycia naczyń z 
uchwytem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z 
ostrzami. Zachowaj ostrożność podczas obsługi  
ostrzy, ponieważ ostrza są ostre. Dokładnie 
wypłucz i wysusz na powietrzu wszystkie części.

Zmywarka
Pojemniki, pokrywki i ostrza można myć w
zmywarce. Umieść pojemniki, pokrywki i
ostrza na górnym koszu zmywarki.
Upewnij się, że ostrza i pokrywka zostały
zdjęte z pojemnika przed włożeniem do
zmywarki.
Podstawa silnika
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę 
podstawy silnika przed czyszczeniem. 
Wytrzyj podstawę silnika czystą, wilgotną 
szmatką.

NIGDY bezpośrednio nie spryskuj
podstawy silnika wodą lub innymi płynami.

NIE UŻYWAJ do czyszczenia podstawy
szorstkich ściereczek / gąbek / szczotek,
ponieważ może to spowodować
zmatowienie lub zarysowanie powierzchni.

To urządzenie jest wyposażone w unikalny system 
bezpieczeństwa, który zapobiega uszkodzeniu silnika i
układu napędowego w przypadku niezamierzonego 
przeciążenia. Jeśli jednostka jest przeciążona, silnik 
zostanie tymczasowo wyłączony. W takim przypadku 
należy wykonać poniższą procedurę resetowania.

1 Odłącz urządzenie od gniazdka.

2 Pozostaw urządzenie do ostygnięcia na 
około 30 minut.

3 Zdejmij pokrywę pojemnika i ostrza. 
Opróżnij pojemnik i upewnij się, że żadne 
składniki nie blokują zespołów ostrzy.

WAŻNE: Upewnij się, że maksymalne
pojemności nie są przekroczone. Jest
to najczęstsza przyczyna przeciążenia

        urządzenia.

Silnik nie uruchamia się lub noże nie się obracają
• Upewnij się, że pojemnik jest dobrze umieszczony na podstawie silnika.
• Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka.
• Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik prądu w swoim domu. Wymień bezpiecznik / wyłącznik 
resetujący.
• Sprawdź, czy wnętrze podstawy silnika jest czyste i czy nie ma jedzenia blokującego połączenie
między podstawą silnika a pojemnikiem.

• W pojemniku jest za dużo jedzenia. Odłącz podstawę silnika. Usuń trochę jedzenia i spróbuj 
ponownie.
• Urządzenie przegrzało się. Odłącz i odczekaj około 15 minut przed ponownym użyciem.

Na bokach pojemnika zbiera się żywność
• Jednorazowo przetwarzana jest zbyt duża ilość żywności. Wyłącz podstawę silnika. Gdy ostrza
przestaną się obracać, zdejmij pojemnik z podstawy silnika. Usuń część przetwarzanej żywności.

Urządzenie nie rozdrabnia prawidłowo kostek lodu
• Nie używaj lodu, który zaczął się topić.
• Pamiętaj, aby na początku użyć krótkich impulsów, aby rozbić duże kawałki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



www.ninjakitchen.pl

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów; dlatego
specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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