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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 tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: DZ-2020B
Nr partii: 017/18
Napięcie zasilania: 220–240 V~, 50/60 Hz
Moc: 300 W
Wymiary blendera: 12,5 x 13,5 x 36 cm

Materiał: ABS, PP
Materiał bidonu: TRITAN
Materiał kubka: szkło
Waga netto: 0,95 kg 
Waga brutto: 1,15 kg
Długość przewodu zasilającego: 120 cm

3. 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 Blender Fitness 1 x szklany kubek 1 x instrukcja obsługi

4. 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.

•	 Blender służy do przygotowywania: napojów i jedzenia w płynnej postaci, np. 
produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, koktajli, shake’ów.

•	 Blender nie jest przeznaczony do miksowania twardych składników i kruszenia  
kostek lodu.
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5. OPIS PRODUKTU

6. INSTRUKCJA 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. 

•	 To urządzenie nie może być używane 
przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego 
przewód w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

•	 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 

1. Pokrywa
2. Bidon
3. Pokrywa z ostrzem
4. Podstawa blendera
5. Włącznik/Wyłącznik
6. Przewód zasilający
7. Szklany kubek
8. Pokrywa kubka
9. Słomka
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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 wyjmowania 
pokrywy z ostrzem z podstawy lub jej 
czyszczenia, należy zachować szczególną 
ostrożność. Należy zachować ostrożność 
przy wlewaniu gorącego płynu do blendera, 
gdyż może on wydostać się z urządzenia  
z powodu nagłego parowania.

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

•	 Urządzenie nie jest przeznaczone do 
użytkowania za pomocą zewnętrznego 
zegara lub odrębnego systemu zdalnego 
sterowania.
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•	 Urządzenie może być ciągle używane przez 
1 min. Po tym czasie należy wyłączyć 
urządzenie i odczekać 1 min przed 
ponownym włączeniem. 

•	 Wyłącz urządzenie i odłącz od gniazda 
zasilania przed czyszczeniem i zbliżaniem 
się do części, które pozostają w ruchu 
podczas użytkowania.

•	 Powierzchnię urządzenia należy czyścić 
zgodnie z informacjami zawartymi  
w rozdziale 7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA 
I PRZECHOWYWANIA

•	 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  
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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 
uszkodzenia przewodu zasilającego, 
wtyczki lub innych części urządzenia.

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

•	 UWAGA: Przed podniesieniem blendera 
upewnić się, czy został on wyłączony.

•	 Nie zanurzać obudowy z silnikiem w wodzie 
ani innych płynach, ani nie myć jej pod 
bieżącą wodą. Obudowę z silnikiem czyścić 
wyłącznie wilgotną szmatką.

•	 Nie przekraczać podanych maksymalnych ilości 
i czasu obróbki poszczególnych produktów.
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•	 Przed rozdrobnieniem gorących składników  
w blenderze ochłodzić je (maksymalna 
temperatura: 80°C/175°F).

•	 Nie łączyć z elementami innych 
producentów ani innymi częściami.

•	 Przed włożeniem wtyczki do gniazdka 
sieciowego złożyć urządzenie zgodnie  
z instrukcją.

•	 Aby uniknąć zagrożenia, produkt należy 
składać zgodnie z instrukcją. 

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty 
elektronicznej: info@joinco.com.pl 

7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE:

Urządzenie i jego części najłatwiej wyczyścić bezpośrednio po użyciu.

Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych, zmywaków drucianych, 

środków na bazie alkoholu itp. Pod żadnym pozorem nie zanurzać w wodzie ani nie 

czyścić w wodzie ani w zmywarce podstawy blendera.

- Urządzenie odłączyć od zasilania i rozebrać na części.

- Części urządzenia umyć w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i przemyć 

je pod kranem lub umyć w zmywarce.

- Obudowę z silnikiem czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
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8. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Umieszczanie składników w bidonie

- Umieść bidon na płaskiej powierzchni i napełnij 
go składnikami, upewniając się aby nie przekroczyć 
maksymalnego oznaczenia poziomu napełnienia - 
Maks. 600 ml. Nie umieszczać w bidonie składników, 
których temperatura przekracza 80°C.

- Zamknij bidon, poprzez nałożenie pokrywy  
z ostrzem i przekręcenie jej zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Uwaga! Ryzyko skaleczenia! Nie 
dotykaj ostrzy.

Montaż bidonu na podstawie

- Umieść blender na płaskiej i stabilnej powierzchni.

- Przymocuj napełniony bidon do podstawy blendera, poprzez włożenie 
pokrywy z ostrzem do podstawy i przekręcenie jej zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Uwaga! Nie przyciskaj bidonu zbyt mocno do postawy 
blendera.

UWAGA RYZYKO SKALECZENIA! Nie próbuj przykręcać pokrywy z ostrzem 
bez zamontowanego bidonu bezpośrednio do blendera.

Użycie urządzenia

- Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.

- Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie i przyciśnięcie włącznika.

- Mieszaj składniki przez maksymalnie 1 minutę. Odczekaj 1 minutę,  
w celu dalszego korzystania z urządzania.

Uwaga! Urządzenie włączy się wyłącznie wtedy, gdy bidon z pokrywą  
z ostrzem został właściwie zamocowany na podstawie bidonu.

Uwaga! Ryzyko skaleczenia! W przypadku zaklinowania ostrzy odłączyć 
urządzenie od zasilania, a następnie łopatką wyjąć składniki blokujące 
ostrza. Nie dotykaj ostrzy rękami!

- Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk włącznika.
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- Po zakończeniu przygotowania pożywienia, odkręć bidon z podstawy poprzez 
przekręcenie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. UWAGA! PODCZAS 
TEJ CZYNNOŚCI NIE PRZYCISKAJ BIDONU DO PODSTAWY! W przeciwnym wypadku, 
pokrywa z ostrzem zostanie odłączona od bidonu, a miksowane pożywienie wyleje się na 
podstawę urządzenia.

- Umieść blender na płaskiej i stabilnej powierzchni, a następnie odkręć pokrywę  
z ostrzem i zastąp ją pokrywą bidonu bądź przelej zawartość do szklanego kubka.

- Po zakończeniu użytkowania odłącz wyczkę z gniazda zasilania

9. PRZEPISY

SMOOTHIE BANANOWO-SZPINAKOWE

Składniki:
• ½ posiekanego banana
• 1 szklanka odtłuszczonego mleka 
• posiekany świeży szpinak  

(najlepiej 2 duże garści)

Sposób przygotowania:
Połącz składniki w blenderze. Miksuj 
do momentu uzyskania jednolitej 
konsystencji. Smacznego!

ZIELONE SMOOTHIE

Składniki:
• ½ szklanki natki z pietruszki
• 4 liście kapusty (z usuniętymi 

częściami łodygi) 
• 1 szklanka rozmrożonych malin  

lub truskawek
• 1 posiekany banan
• 1 łyżeczka mielonego siemienia 

lnianego

Sposób przygotowania:
Połącz składniki w blenderze, dolewając 
do całości szklankę wody. Miksuj 
do momentu uzyskania jednolitej 
konsystencji. Smacznego!

SMOOTHIE ANANASOWO-BANANOWE

Składniki:
• ½ szklanki mleczka kokosowego
• 2 szklanki posiekanych liści kapusty 

lub szpinaku 
• 1 ½ szklanki posiekanego ananasa
• 1 banan

Sposób przygotowania:
Połącz składniki w blenderze, dodając 
½ szklanki wody. Miksuj ok. 1 minuty 
do momentu uzyskania pożądanej 
konsystencji.

SMOOTHIE CZEKOLADOWO-MIĘTOWE

Składniki:
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka wody
• 2 szklanki posiekanego szpinaku 
• ½ obranego awokado 
• 1 szklanka sypkiej czekolady
• ¼ szklanki liści mięty lub 1 łyżeczka 

syropu miętowego
• 1 łyżka startej czekolady

Sposób przygotowania:
Połącz składniki w blenderze. Miksuj  
ok. 1 minuty do momentu uzyskania 
pożądanej konsystencji.
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MILKSHAKE KARMELOWE LATTE

Składniki:
• 1 szklanka zimnego mleka
• ¹⁄� szklanki syropu karmelowego  

do lodów
• 2 szklanki lodów kawowych

Sposób przygotowania:
Umieść mleko, syrop karmelowy i lody  
w blenderze. Mieszaj do uzyskania gęstej  
i gładkiej konsystencji.

SHAKE BANANOWO-KOKOSOWY

Składniki:
• 1 zamrożony banan
• ½ szklanki mleka kokosowego
• 1 łyżeczka miodu
• 1 łyżeczka mleka w proszku
• 1 łyżeczka cukru pudru

Sposób przygotowania:
Banana wyjąć z zamrażarki i odstawić 
na 10 minut. Pokroić w kawałki i zalać 
mlekiem kokosowym, dodać resztę 
składników. Zmiksować w blenderze. 
Dodać śmietankę z cukrem ubitą na 
sztywną pianę.

MILKSHAKE CZEKOLADOWY

Składniki:
• ³⁄� szklanki mleka 
• ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego 
• 3 łyżki syropu czekoladowego 
• ½ szklanki lodów waniliowych
• 1 łyżeczka cukru

Sposób przygotowania:
Połącz składniki w blenderze. Miksuj 
do momentu uzyskania jednolitej 
konsystencji.

MILKSHAKE TRUSKAWKOWE KIWI

Składniki:
• 1 szklanka świeżych truskawek 
• 1 szklanka owoców kiwi 
• 1 szklanka mleka 
• 1 szklanka lodów waniliowych

Sposób przygotowania:
Umieść pocięte owoce, mleko i lody  
w blenderze i miksuj do czasu uzyskania 
jednolitej konsystencji. Przelej zawartość 
do szklanek i ciesz się smakiem!

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 
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

Blender nie włącza się

Wtyczka jest odłączona. Podłącz wtyczkę do 
zasilania. 

Bidon jest niewłaściwie 
umieszczony na 

podstawie.

Upewnij się, że bidon jest 
właściwie przymocowany 

do podstawy.
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11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

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. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu 
administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

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. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

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

14. 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.
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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.

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

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.

15. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr Partii: 017/18
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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 carefully read this manual, with special attention to the 
safety rules as well as cleaning and storage instructions.
Please keep this manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: DZ-2020
Batch number: 009/17 
Supply voltage: 220-240 V ~50 Hz
Power: 250 W
Blender size: 12.5 x 12.5 x 38.5 cm

Material: ABS, PP
Blender bottle material: TRITAN 
Net weight: 0.950 kg  
Gross weight: 1.149 kg
Power cable length: 120 cm

3. PACKAGING CONTENTS

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

1x Blender 1 x jar 1x User manual

4. INTENDED USE

•	 The 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.

•	 The blender is intended for preparing liquid foods and beverages, e.g. dairy products, 
sauces, fruit juices, soups, cocktails or shakes.

•	 The blender is not intended for mixing solid ingredients or crushing ice cubes.
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5. CHARACTERISTICS

6. SAFETY MEASURES

Carefully read the user 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 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 
mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge unless they have been given 
instruction on safe use of the appliance and 
the associated risk.

1. Lid
2. Blender bottle
3. Lid with blade
4. Blender base
5. On/off switch
6. Power cable
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•	 Children should 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 the appliance only for 
the intended purposes. Use caution when 
working with cutting blades, especially when 
removing the blade from the lid or emptying 
and cleaning the lid.

•	 Pour hot liquids into the blender 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.

•	 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 7. CLEANING AND STORAGE 
INSTRUCTIONS.
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•	 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 
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.

•	 Warning: Care shall be taken when handing 
the sharp cutting blades, emptying the bowl 
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and during cleaning. Misuse may cause  
a risk of injury.

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

•	 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.

•	 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).

•	 Do not use the attachment that other 
manufacturer produces or other parts.

•	 Assemble the appliance properly before 
putting the plug in the wall socket.

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

This manual is also available in electronic format at: joinco.polska@gmail.com
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7. CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CLEANING:
Cleaning the appliance and its parts is easiest immediately after use.

Do not use abrasives, scourers, alcohol, etc. to clean the appliance. Never immerse the 
engine block in water or wash it in a dishwasher.

- Unplug the appliance and remove the detachable parts.
- Clean the parts in lukewarm water with some washing-up liquid and rinse them under 
the tap or clean them in the dishwasher.
- Wash the housing with motor only using a damp cloth.

8. ASSEMBLY AND OPERATION OF THE APPLIANCE

Placing ingredients in the blender bottle

- Place the blender bottle on a flat surface and fill it with 
ingredients. Make sure not to exceed the maximum 
level indicator (max 500 mm). Do not fill the blender 
bottle with ingredients with temperature exceeding 80.

- Close the blender bottle by applying the lid with blade 
and turning it clockwise. Warning! Risk of injury! Do 
not touch the blades.

Mounting the blender bottle on the base

- Place the blender on a flat, stable surface.

- Fix the filled blender bottle to the blender base by inserting the lid with 
blade to the base and turning it clockwise. 

Warning! Do not press the blender bottle too hard to the blender base.

WARNING! RISK OF INJURY! Do not attempt to tighten the lid with blade 
directly to the blender, without fixing the blender bottle.

Instructions for use

- Plug the appliance in the power outlet.

- Turn on the appliance by pressing and holding the switch.

- Mix the ingredients for up to one minute. Wait one minute before using 
the appliance again.
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Warning! Risk of injury! If the blades get stuck, unplug the appliance and remove the 
ingredients that are blocking the blades with spatula. Do not touch the blades with your 
hands!
- To turn off the appliance, release the switch.

- After preparing food, remove the blender bottle from the base by turning 
it counter-clockwise. WARNING! DURING THIS OPERATION, DO NOT 
PRESS THE BLENDER BOTTLE TO THE BASE! Otherwise, the lid with 
blade will disconnect from the blender bottle, and the mixed food will spill 
on the base.

- Place the blender on a flat, stable surface. Remove the lid with blade, 
and then replace it with the blender bottle cover.

- Unplug after use.

9. RECIPES

BANANA-SPINACH SMOOTHIE

Ingredients
• ½ banana
• 1 cup of skimmed milk 
• fresh spinach (preferably 2 large 

handfuls)

Preparation:
Mix the ingredients in the blender. Mix until 
a homogeneous consistency is obtained. 
Bon appetit!

GREEN SMOOTHIE

Ingredients
• ½ cup of parsley
• 4 cabbage leaves (with stems 

removed) 
• 1 cup of unfrozen raspberries or 

strawberries
• 1 banana
• 1 teaspoon of ground flaxseed

Preparation:
Mix the ingredients in the blender, adding 
a cup of water. Mix until a homogeneous 
consistency is obtained. Bon appetit!
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PINEAPPLE-BANANA SMOOTHIE

Ingredients
• ½ cup of coconut milk
• 2 cups of chopped spinach or 

cabbage leaves 
• 1 ½ cups of chopped pineapple
• 1 banana

Preparation:
Mix the ingredients in the blender, adding 
½ cup of water. Mix for approx. 1 minute 
until the desired consistency is obtained.

CHOCOLATE-MINT SMOOTHIE

Ingredients
• 1 cup of milk
• 1 cup of water
• 2 cups of chopped spinach 
• ½ of a peeled avocado 
• 1 cup of powdery chocolate
• ¼ cup of mint leaves or 1 teaspoon of 

mint syrup
• 1 tablespoon of grated chocolate

Preparation:
Mix the ingredients in the blender. Mix 
for approx. 1 minute until the desired 
consistency is obtained. 

CARAMEL LATTE MILKSHAKE

Ingredients
• 1 cup of cold milk
• ¹⁄�  cup of caramel syrup for ice cream
• 2 cups of coffee ice cream

Preparation:
Place milk, caramel syrup and ice cream 
in the blender. Mix until a thick, smooth 
consistency is obtained.

BANANA-COCONUT SHAKE

Ingredients
• 1 frozen banana
• ½ cup of coconut milk
• 1 teaspoon of honey
• 1 teaspoon of milk powder
• 1 teaspoon of caster sugar

Preparation:
1. Take the banana out of the freezer and 
leave it for 10 minutes.
2. Cut it into pieces, and pour over 
with coconut milk. Add the remaining 
ingredients.
3. Mix in the blender.
4. Whip cream with sugar until stiff peaks 
form.
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CHOCOLATE MILKSHAKE

Ingredients
• ³⁄� cup of milk 
• ½ teaspoon of vanilla extract 
• 3 tablespoons of chocolate syrup 
• ½ cup of vanilla ice cream
• 1 teaspoon of sugar

Preparation:
Mix the ingredients in the blender. Mix until 
a homogeneous consistency is obtained.

STRAWBERRY-KIWI MILKSHAKE

Ingredients
• 1 cup of fresh strawberries 
• 1 cup of kiwi fruits 
• 1 cup of milk 
• 1 cup of vanilla ice cream

Preparation:
Place the cut fruits, milk and ice cream in 
the blender, and mix until a homogeneous 
consistency is obtained. Pour the contents 
into cups and enjoy the taste!

10. TROUBLESHOOTING
 
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 appliance does not 
turn on.

The plug is disconnected. Plug the appliance in the 
power outlet. 

The jug is improperly 
placed on the base.

Make sure the blender 
bottle is properly attached 

to the base.

11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT

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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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. CE DECLARATION OF CONFORMITY

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

14. EXPLANATION OF SYMBOLS

This symbol indicates that the packaging includes a user 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.

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

15. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Poland
www.joinco.pt
Made in China
Batch number: 009/17 
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