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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania.
Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

•	 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń 
i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane 
jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

•	 Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

•	 Niniejszy rozdrabniacz uniwersalny służy do przetwarzania produktów spożywczych 
bez kości w niewielkich ilościach, a także do ubijania śmietany.

3. DANE TECHNICZNE

Model: MC-3005
Nr partii: 089/17
Napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz
Moc: 260 W 
Czas pracy ciągłej: 1 minuta
Materiał: PP, Stal nierdzewna

Maksymalna pojemność: płyny 200 ml,  
żywność 350 ml (do podziałki)  
Pojemność pojemnika: 500 ml
Waga netto: 0,79 kg 
Waga brutto: 0,98 kg
Długość przewodu zasilającego: 130 cm

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy 
ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej 
informacji. Proszę zachować opakowanie oraz 
instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.  
Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem 
poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl 

•	 To urządzenie nie może być używane 
przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego 
przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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•	 Z urządzenia mogą korzystać osoby 
o ograniczonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej czy umysłowej lub nie 
posiadające stosownego doświadczenia  
i wiedzy, jeśli ich działanie jest nadzorowane 
lub zostały one uprzednio poinstruowane 
odnośnie bezpiecznego korzystania 
z urządzenia i  ryzyka związanego  
z użytkowaniem.

•	 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•	 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 

musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub podobnie 
wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia 
zagrożenia.

•	 Niebezpieczeństwo obrażeń! Używaj zgodnie  
z przeznaczeniem. Podczas pracy z ostrzami 
tnącymi, zwłaszcza podczas usuwania ostrza  
z pojemnika, podczas opróżniania pojemnika  
i podczas jego czyszczenia należy zachować 
ostrożność.

•	 Należy zachować ostrożność przy wlewaniu 
gorącego płynu do rozdrabniacza, gdyż 
może on wydostać się z urządzenia  
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z powodu nagłego parowania.

•	 Zawsze należy odłączyć urządzenie od 
zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru 
oraz przed montażem, demontażem  
i czyszczeniem.

•	 Zawsze należy wyłączać urządzenie 
i odłączyć od zasilania przed zmianą 
akcesoria lub zbliżeniem się do ruchomych 
części.

•	 Urządzenie nie jest przeznaczone do 
użytkowania za pomocą zewnętrznego 
zegara lub odrębnego systemu zdalnego 
sterowania.

•	 Powierzchnię urządzenia należy czyścić 
zgodnie z informacjami zawartymi  
w rozdziale 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Nie giąć ani nie zgniatać przewodu 
zasilającego. Przewód ułożyć w taki sposób, 
aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się 
o niego potknąć.

•	 Przed zdjęciem modułu napędowego 
odczekać, aż ostrze przestanie się obracać. 
Nie chwytać za obracające się ostrze, 
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ponieważ grozi to poważnym urazem!
•	 Urządzenie jest przeznaczone do stosowania  

w gospodarstwie domowym oraz do 
podobnych zastosowań, takich jak:

	ᴏ w sekcjach kuchennych w sklepach, 
biurach i innych środowiskach pracy;

	ᴏ w gospodarstwach agroturystycznych,
	ᴏ przez klientów w hotelach, motelach  

i innych obiektach mieszkalnych;
	ᴏ w obiektach typu „bed and breakfast”

•	 Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed rozpoczęciem korzystania 
z produktu i  zawsze zachowywać 
podstawowe środki ostrożności, zgodnie  
z poniższymi wskazówkami: 

•	 Urządzenie przeznaczone wyłącznie do 
użytku domowego.

•	 Przed podłączeniem urządzenia upewnić 
się, czy napięcie wskazane na urządzeniu 
odpowiada wartości miejscowego napięcia 
sieciowego.

•	 Nie korzystać z urządzenia w przypadku 
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uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki 
lub innych części urządzenia.

•	 Należy przestrzegać wartości podanych  
w tabeli produktów w rozdziale 8. MONTAŻ 
I UŻYTKOWANIE. W przeciwnym razie 
zawartość pojemnika może wydostać się na 
zewnątrz i zabrudzić otoczenie.

•	 Ostrzeżenie:  Zachować ostrożność 
przy kontakcie z ostrzami, opróżnianiu 
pojemnika i czyszczeniu urządzenia. 
Użytkowanie urządzenia niezgodne z jego 
przeznaczeniem grozi skaleczeniem.

•	 U WA G A :  P r z e d  p o d n i e s i e n i e m 
rozdrabniacza upewnić się, czy został on 
wyłączony.

•	 UWAGA:  Jednorazowo kor z ystać  
z urządzenia nie dłużej niż 1 minutę. Po 
upływie tego czasu należy odczekać, aż 
urządzenie ostygnie.

•	 Nie zanurzać obudowy z silnikiem w wodzie 
ani innych płynach, ani nie myć jej pod 
bieżącą wodą. Obudowę z silnikiem czyścić 
wyłącznie wilgotną szmatką.
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•	 W żadnym wypadku nie zanurzać modułu 
napędowego urządzenia w żadnych płynach 
i nie dopuścić do przedostania się płynu do 
wnętrza obudowy modułu napędowego.

•	 Chronić urządzenie przed wilgocią. Korzystać 
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.  
W przypadku przedostania się płynów do 
obudowy modułu napędowego, odłączyć 
urządzenie od zasilania i oddać do naprawy 
w punkcie serwisowym.

•	 Nie chwytać urządzenia, przewodu 
zasilającego ani wtyczki mokrymi dłońmi.

•	 Nie podejmować prób wyjęcia żywności  
z naczynia podczas pracy ostrza, ponieważ 
grozi to poważnym urazem!

•	 Nie przekraczać podanych maksymalnych 
ilości i czasu obróbki poszczególnych 
produktów.

•	 Przed rozdrobnieniem gorących składników  
w rozdrabniaczu ochłodzić je (maksymalna 
temperatura: 80°C/175°F).

•	 Nie łączyć z elementami innych producentów 
ani innymi częściami.
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•	 Przed włożeniem wtyczki do gniazdka 

sieciowego złożyć urządzenie zgodnie  

z instrukcją.

•	 Aby uniknąć zagrożenia, produkt należy 

składać zgodnie z instrukcją. 

5. WYJAŚNIANIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę  
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi  
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
papier.

Dwa koncentryczne kwadraty świadczą o tym, że produkt ten jest 
urządzeniem elektrycznym Klasy II – o podwójnej izolacji. Zostało 
ono zaprojektowane bez konieczności stosowania uziemienia.
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Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU– 
zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia 
stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi  
i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie 
zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 
polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Niemiecką Ustawą Bezpieczeństwa Produktu sekcja od 
20 do 22 ProdSG.

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – 
nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, 
ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w 
oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie 
środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia 
do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń 
elektrycznych.
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6. BUDOWA

1. Przycisk Turbo
2. Moduł napędowy
3. Kołnierz ostrza
4. Pokrywa
5. Nasada ostrza
6. Ostrze
7. Pojemnik
8. Mocowanie
9. Podstawka urządzenia
10. Końcówka do ubijania śmietany
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7. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. 

1 x Rozdrabniacz uniwersalny, Nasada 
ostrza i ostrze, Końcówka do ubijania 

śmietany
1 x instrukcja obsługi

8. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić urządzenie, zgodnie  
z instrukcją opisaną w rozdziale 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

KROJENIE

•	 Nałożyć pojemnik (7) na podstawkę urządzenia (9). 

•	 Umieścić nasadę (5) z ostrzem (6) na mocowaniu (8).

•	 Przygotować przetwarzane produkty, tnąc większe kawałki na części, które zmieszczą 
się w pojemniku (7).

•	 Włożyć przetwarzane produkty do pojemnika (7). W związku z tym należy zapoznać 
się z poniższą tabelą:

Produkt Pojem ność Czas przetwarzania TRYB
Salami 130 g 3 x 5 s. Turbo

Sery
(Gouda,

krótko dojrzewający,
schłodzony)

100 g 4x15 s. Turbo

Cebula
Czosnek 100 g praca pulsacyjna Turbo

Marchew 100 g 3 x 5 s. Normalny
Suszone owoce 130 g 4x15 s. Turbo
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Migdały 50 g
duże: 1x10 s.

średnie: 2x10 s.
drobne: 3x10 s.

Turbo

Jajka
(na twardo) 150 g 2 x 4 s. Turbo

Orzechy włoskie 50 g 2 x 8 s. Turbo
Kostki lodu 100 g praca pulsacyjna Turbo

•	 Zamknąć pojemnik (7), nakładając pokrywę (4): Nałożyć ją na pojemnik (7), tak aby 
wypustki pokrywy (4) trafiły w rowki znajdujące się na pojemniku (7). Następnie 
przekręcić pokrywę (4), tak aby wypustki wsunęły się pod rowki, unieruchamiając 
pokrywę (4).

•	 Nałożyć moduł napędowy (2) na kołnierz pokrywy (3).

•	 Docisnąć moduł napędowy (2) do dołu (zob. poniższy rysunek). Moduł napędowy 
rozpocznie pracę w normalnym tempie.
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•	 Aby włączyć tryb pracy przyspieszonej „Turbo”, oprócz samego modułu napędowego 
(2) wcisnąć i przytrzymać przycisk Turbo (1) (zob. poniższy rysunek).

UWAGA! W przypadku nagromadzenia się większych kawałków żywności na ściankach 
pojemnika w czasie pracy, zdjąć moduł napędowy (2) z kołnierza ostrza (3). Mocno 
potrząsnąć pojemnikiem (7), po czym wznowić pracę. Wyjątkowo twarde produkty 
pociąć na mniejsze kawałki (ok. 2 cm) przed użyciem urządzenia, aby uniknąć 
zablokowania modułu napędowego. W przypadku twardych produktów wybrać tryb 
pracy pulsacyjnej. W tym celu naprzemiennie wciskać i zwalniać przycisk Turbo 
(1) (jednocześnie dociskając moduł napędowy (2). Jeśli produkt nie został w pełni 
rozdrobniony, można pociąć go na mniejsze kawałki lub zdjąć moduł napędowy (2)  
z kołnierza ostrza (3), a następnie mocno potrząsnąć pojemnikiem (7), po czym wznowić 
pracę.

•	 Po rozdrobnieniu produktu w wystarczającym stopniu zwolnić moduł napędowy (2)  
i, w razie potrzeby, przycisk turbo (1).

•	 Wyjąć przewód zasilający z gniazda.

Nie podejmować prób wyjęcia żywności z pojemnika (7) podczas pracy ostrza (6), 
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ponieważ zawartość pojemnika mogłaby wydostać się na zewnątrz i zabrudzić otoczenie.

•	 Odczekać, aż ostrze (6) przestanie się obracać.

•	 Zdjąć moduł napędowy (2) z kołnierza ostrza (3).

•	 Zdjąć pokrywę (4).

•	 Ostrożnie wyjąć nasadę (5) z ostrzem (6) z pojemnika (7).

•	 Wyjąć zawartość pojemnika.

UWAGA! Gdy krojone produkty są twarde i szorstkie, na pojemniku (7) z czasem mogą 

pojawić się zarysowania. Jest to normalny proces, który nie wpływa na pracę urządzenia.

Wskazówka. Po przetworzeniu produktów, podstawkę urządzenia (9) można wykorzystać 

jako pokrywę pojemnika (7), co pomoże zachować świeżość produktów na dłużej.

•	 Zdjąć moduł napędowy (2) i pokrywę (4) z pojemnika (7).

•	 Nasadę (5) z ostrzem (6) można pozostawić w pojemniku (7).

•	 Zdjąć podstawkę urządzenia (9) ze spodu pojemnika (7). Następnie podstawkę 

urządzenia (9) można nałożyć na pojemnik (7), szczelnie go zamykając.

UBIJANIE ŚMIETANY

W urządzeniu można również ubijać śmietanę. Służy do tego specjalna końcówka (10).

•	 Nałożyć pojemnik (7) na podstawkę urządzenia (9).

•	 Umieścić nasadę (5) z ostrzem (6) na mocowaniu (8).

•	 Nałożyć końcówkę (10) na nasadę ostrza (5): Aby ubić 100 ml śmietany, 

nałożyć końcówkę (10) na nasadę ostrza, tak aby oparła się o obie części 

ostrza i połączyła się z nimi. Aby ubić 200 ml śmietany, obrócić końcówkę 

(10) wokół osi pionowej o 180°, tak aby oparła się tylko o jedną część ostrza  

i połączyła z nią. Wówczas będzie ubijała śmietanę wyżej:
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•	 Wlać śmietanę do pojemnika.

•	 Zamknąć pojemnik (7), nakładając pokrywę (4): Nałożyć ją na pojemnik (7), tak aby 
wypustki pokrywy (4) trafiły w rowki znajdujące się na pojemniku (7). Następnie 
przekręcić pokrywę (4), tak aby wypustki wsunęły się pod rowki, unieruchamiając 
pokrywę (4).

•	 Nałożyć moduł napędowy (2) na kołnierz ostrza (3).

•	 Docisnąć moduł napędowy (2) do dołu. Moduł napędowy zaczyna pracę  
w normalnym tempie.

UWAGA! Śmietanę najlepiej schłodzić przed ubiciem (maks. 8 °C / temperatura  
w lodówce). 100 ml śmietany zalecamy ubijać przez 30 sekund w trybie normalnym. 200 ml 
 śmietany zalecamy ubijać przez 30-50 sekund w trybie normalnym. Ze względu na różne 
czynniki, np. zawartość tłuszczu w śmietanie lub temperaturę zewnętrzną, czas ubijania 
może być jednak różny! W czasie pracy urządzenia obserwować śmietanę, dostosowując 
czas ubijania do własnych potrzeb.
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9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE:

•	 Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć przewód zasilający z gniazda. 
Podczas czyszczenia w żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie 
trzymać go pod bieżącą wodą.

•	 Nie myć modułu napędowego w zmywarce, ponieważ spowodowałoby to jego 
uszkodzenie.

•	 Wyjąć przewód zasilający z gniazda.

•	 Wyczyścić moduł napędowy oraz nasadę i ostrze dobrze wyciśniętą gąbką.

•	 Wyczyścić pojemnik, końcówkę do ubijania śmietany, pokrywę i podstawkę urządzenia 
pod bieżącą wodą, po czym dokładnie wytrzeć je ścierką do naczyń. 

•	 Można także umyć wszystkie elementy urządzenia OPRÓCZ modułu napędowego  
w zmywarce.

PRZECHOWYWANIE

Po użyciu i wyczyszczeniu urządzenia, należy złożyć je ponownie, aby nie skaleczyć się 
odsłoniętym ostrzem. Ostrze przechowywać w miejscu suchym miejscu niedostępnym 
dla dzieci.

TRANSPORT

Zalecane jest przewożenie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać 
nadmiernych wibracji podczas transportu.

10. NAPRAWA

Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny  
i rozwiązania danego problemu. 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie/Sposób 
naprawy

Rozdrabniacz  
nie włącza się

Uszkodzone gniazdo 
elektryczne.

Podłączyć urządzenie do 
innego gniazda.

Możliwe uszkodzenie 
urządzenia.

Sprawdzić stan przewodu 
zasilającego i wtyczki. 
Oddać urządzenie do 
punktu serwisowego.
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11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU)  
i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego został na nie naniesiony 
znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności  
z normami europejskimi.

12. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt 
powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr partii: 089/17
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1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product! We believe that it will satisfy your needs. Before 
using the product, please read carefully this manual, with special attention to the 
safety rules as well as cleaning and storage instructions.
Please keep this manual for future reference.

2. INTENDED USE

•	 he appliance is intended exclusively for domestic and indoor use and cannot be 
used for professional purposes. Any other use is considered improper and therefore 
dangerous.

•	 The manufacturer shall assume no liability for injuries resulting from improper use of 
the appliance.

•	 This multipurpose chopper is designed for processing of boneless food products in 
small amounts, as well as for whipping cr

3. TECHNICAL DATA

Model: MC-3005
Batch number: 089/17
Supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Power: 260 W 
Continuous working time: 1 minuta
Material: PP, stainless steel

Maximum capacity: liquids – 200 ml,  
food – 350 ml (as indicated)  
Bowl capacity: 500 ml
Net weight: 0,79 kg 
Gross weight: 0,98 kg
Power cable length: 130 cm

4 SAFETY MEASURES

Carefully read the instruction manual before use. During 
operation, strictly follow the instructions contained in 
this manual. Please keep the manual and packaging for 
future reference as they contain important information.   
This manual is also available in electronic format at info@joinco.com.pl 

•	 This appliance may not be used by children. 
Keep the appliance and the power cable out 
of the reach of children.

•	 This appliance is not intended for use by 
persons with reduced physical, sensory or 
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mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge unless they are supervised 
or have been given instruction on safe use 
of the appliance and the associated risk.

•	 Children shall not play with the appliance.

•	 If the power cable is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, an authorised 
service centre or similarly qualified person 
in order to avoid hazard.

•	 Risk of injury! Use as intended. Use caution 
when working with cutting blades, especially 
when removing the blade from the bowl or 
emptying and cleaning the bowl.

•	 Pour hot liquids into the shredder with 
caution, as they may flow outside due to 
sudden vaporisation.

•	 Always unplug the appliance when 
unattended,  before assembling or 
disassembling parts and before cleaning.

•	 Always turn off and unplug the appliance 
from the power supply before changing 
accessories or approaching any moving 
parts.
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•	 The appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or separate 
remote-control system.

•	 Clean the surface of the appliance in 
accordance with the information contained in 
chapter 9. CLEANING AND MAINTENANCE. 
Do not bend or crush the power cable. Place 
the cable in a way that no one can step on 
or trip over it.

•	 Before removing the drive unit, wait until the 
blade stops rotating. Do not grab a rotating 
blade, as this may cause serious injury!

•	 The appliance is intended for use in 
households or for similar applications, such 
as:

	ᴏ in kitchen areas in shops, offices and 
other work environments;

	ᴏ in agritourism farms;

	ᴏ by clients in hotels, motels and other 
residential premises;

	ᴏ in bed and breakfast facilities.

•	 Before using this product, please read this 
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instruction manual carefully, basic safety 
precautions should always be followed 
including the following: 

•	 This appliance is intended for household use 
only.

•	 Check if the voltage indicated on the 
appliance corresponds to the local mains 
voltage before you connect the appliance.

•	 Do not use the appliance if the mains cord, 
the plug or other parts are damaged.

•	 Observe the values indicated in the 
product table in chapter 8. ASSEMBLY 
AND OPERATION OF THE APPLIANCE. 
Otherwise, the contents of the bowl may 
escape and contaminate the surroundings.

•	 Warning! Use caution when handling the 
blades, emptying the bowl and cleaning the 
appliance. Any misuse of the appliance may 
cause injury.

•	 WARNING! Ensure that the blender is 
switched off before removing it from the 
stand.

•	 WARNING! Do not use the appliance 
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continuously for more than one minute. 
After that time, wait for the appliance to 
cool down.

•	 Do not immerse the housing with motor in 
water or other liquids and do not wash it 
under running water. Wash the housing with 
motor only using a damp cloth.

•	 Never immerse the drive unit in any liquids, 
and do not allow liquids into the drive unit.

•	 Protect the appliance from moisture. Only 
use indoors. If any liquids are allowed into 
the drive unit, plug off the appliance and take 
it to a service centre.

•	 Do not hold the appliance, cord or power 
cable with wet hands.

•	 Do not attempt to remove food from the 
bowl when the blade is moving. This may 
cause serious injury!

•	 Do not exceed the maximum quantities and 
processing times.

•	 Let hot ingredients cool down before 
chopping them in the blender (max. 
temperature: 80°C/175°F).
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•	 Do not use the attachment that other 
manufacturer produces or other parts.

•	 Before plugging the appliance, assemble it 
in accordance with the manual.

•	 To avoid risk, assemble the product in 
accordance with the manual. 

5. EXPLANATION OF SYMBOLS

This symbol indicates that the packaging includes a instruction 
manual, which should be read before use.

The ‘Green Point’ trademark printed on the packaging means that 
the importer has made a financial contribution to the creation and 
operation of the national system for the recovery and recycling of 
packaging waste, in accordance with the regulations arising from 
Polish and European Union laws on packaging and packaging 
waste.

The product is intended for contact with food.

Designation of the container material – paper.

Two concentric squares indicate that this product is a Class II 
double insulated electrical appliance. It has been designed in such 
a way that it does not require a ground connection.
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This product meets the requirements of the Directive 2011/65/
EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive 
is to approximate the laws of the member states concerning 
the restriction of use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, and to contribute to the protection of human 
health and the environmentally sound recovery and disposal of 
waste electrical and electronic equipment.
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not contain 
lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

This product meets the health and safety requirements in 
accordance with the German Product Safety Act, section 20–22 
ProdSG.

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! Please 
actively support economical management of natural resources 
and protect the environment by taking the waste appliance to a 
collection point for recyclable waste electrical equipment.
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6. CONSTRUCTION

1. Turbo button
2. Drive unit
3. Blade flange
4. Lid
5. Blade base
6. Blade
7. Bowl
8. Holder
9. Appliance base
10. Whip attachment
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7. PACKAGING CONTENTS

After unpacking, please check if all the listed items are included in the package. After unpacking the 
appliance, check if it is working properly. 

1 x Multipurpose chopper, blade base and 
blade, whip attachment 1 x instruction manual

8 ASSEMBLY AND OPERATION OF THE APPLIANCE

WARNING! Before first use, thoroughly clean the appliance, as described in chapter  
9. CLEANING AND MAINTENANCE.

CUTTING

•	 Place the bowl (7) on the appliance base (9). 

•	 Place the blade base (5) with blade (6) on the holder (8).

•	 Prepare food products by cutting them into pieces that will fit into the bowl (7).

•	 Put the products into the bowl (7). Please refer to the table below:

Product Capacity Processing time MODE
Salami 130 g 3 x 5 seconds Turbo

Cheese (gouda,
quick-ripening 
cheese, chilled 

cheese)

100 g 4 x 15 seconds Turbo

Onion
Garlic 100 g Pulse mode Turbo

Carrots 100 g 3 x 5 seconds Normal
Dried fruits 130 g 4 x 15 seconds Turbo
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Almonds 50 g
Large: 1 x 10 s.

Medium: 2 x 10 s.
Small: 3 x 10 s.

Turbo

Eggs
(hard-boiled) 150 g 2 x 4 seconds Turbo

Walnuts 50 g 2 x 8 seconds Turbo
Ice cubes 100 g Pulse mode Turbo

•	 Close the bowl (7) using the lid (4): place it on the bowl (7), fitting the lid extensions (4) 
into the grooves on the bowl (7). Turn the lid (4) in order to slide the extensions into the 
grooves and lock the lid (4).

•	 Place the drive unit (2) on the cover flange (3).

•	 Push the drive unit (2) down (see figure below). The drive unit will start working at 
normal speed.
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•	 To activate the accelerated Turbo mode, in addition to the drive unit (2), press and 
hold the Turbo button (1) (see figure below).

WARNING! In case of accumulation of larger pieces of food on the walls during operation, 
remove the drive unit (2) from the blade flange (3). Firmly shake the bowl (7), and then 
resume the operation. In order to avoid blocking the drive unit, exceptionally hard products 
should be cut into small pieces (approx. 2 cm) before using the appliance. For hard 
products, use the pulse mode. For this purpose, alternately press and release the Turbo 
button (1) while pushing the drive unit (2). If the product has not been fully shredded, you 
can cut it into small pieces or remove the drive unit (2) from the blade flange (3), and then 
firmly shake the bowl (7) and resume.

•	  After shredding the product to a sufficient degree, release the drive unit (2) and, if 
necessary, the Turbo button (1).

•	 Unplug the appliance.

•	 Do not attempt to remove food from the bowl (7) when the blade is moving (6), since 
the contents of the bowl could escape and contaminate the surroundings.

•	 Wait until the blade (6) stops rotating.
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•	 Remove the drive unit (2) from the blade flange (3).

•	 Remove the lid (4).

•	 Carefully remove the blade base (5) with blade (6) from the bowl (7).

•	 Remove the contents of the bowl.

WARNING! When the products are hard and rough, the bowl (7) can become scratched 

over time. This is a normal process that does not affect the operation of the appliance

Tip. After processing the products, the appliance base (9) can be used as bowl lid (7) 

which will help maintain the product freshness for longer.

•	 Remove the drive unit (2) and lid (4) from the bowl (7).

•	 The blade base (5) with blade (6) can be left in the bowl (7).

•	 Remove the appliance base (9) from the bottom of the bowl (7). Then you can place 

the appliance base (9) on the bowl (7), which will close it tightly.

WHIPPING CREAM

The appliance can be also used for whipping cream. This is done with a special attachment 

(10).

•	 Place the bowl (7) on the appliance base (9).

•	 Place the blade base (5) with blade (6) on the holder (8).

•	 Place the attachment (10) on the blade base (5): To whip 100 ml of cream, place the 

attachment (10) on the blade base so that it rests on the two parts of the blade and 

attaches to them. To whip 200 ml of cream, rotate the attachment (10) about the 

vertical axis by 180° so that it rests only on one part of the blade and attaches to it. In 

this way it will whip the cream higher:
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•	 Pour the cream into the bowl.

•	 Close the bowl (7) using the lid (4): place it on the bowl (7), fitting the lid extensions (4) 

into the grooves on the bowl (7). Turn the lid (4) in order to slide the extensions into the 

grooves and lock the lid (4).

•	 Place the drive unit (2) on the blade flange (3).

•	 Push the drive unit (2) down. The drive unit will start working at normal speed.

NOTE! We recommend chilling the cream before whipping (max. 8°C/fridge temperature). 

We recommend whipping 100 ml of cream for 30 seconds in normal mode. We recommend 

whipping 200 ml of cream for 30-50 seconds in normal mode. However, due to various 

factors such as fat content of the cream or outside temperature, whipping time can vary! 

Watch the cream during the process and adjust the whipping time to your needs.
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 9 CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING:

•	 Before cleaning, unplug the appliance. When cleaning, never immerse the appliance in 
water or hold it under running water..

•	 Do not wash the drive unit in a dishwasher, as this would cause damage.

•	 Unplug the appliance.

•	 Clean the drive unit, blade and blade base with a well wrung sponge.

•	 Clean the bowl, whip attachment, lid and appliance base under running water, and 
then carefully wipe it with a dishcloth. 

•	 You can also wash all parts of the appliance in a dishwasher, EXCEPT for the drive unit.

STORAGE

After using and cleaning the appliance, re-assemble it not to cut yourself with an exposed 
blade. Store the blade in a dry place, out of the reach of children.

TRANSPORT

It is recommended to transport the appliance in its original packaging. Avoid excessive 
vibration during transportation.

10. REPAIR

In case of any failures or malfunctions of the appliance, refer to the table below to identify 
the causes and solutions to the problem.

Problem Possible cause Solution

The shredder  
does not turn on

Damaged power socket. Plug the appliance into 
another socket.

Possible damage to the 
appliance.

Check the condition of the 
power cable and plug. Take 
the appliance to a service 

point.



35

11. CE DECLARATION OF CONFORMITY

 This appliance meets the requirements of the Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU) and the Low Voltage 
Directive (LVD) (2014/35/EU). Therefore the appliance has been issued 
the CE mark and EC declaration of conformity.

12. WARRANTY

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the product must 
be returned to the store where it was purchased, along with the proof of purchase. The 
product should be complete and placed in its original packaging.

13 MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Poland
www.joinco.pt
Made in China
Batch number: 089/17
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