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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.
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne korzystanie z urządzenia.

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • Niniejszy blender kuchenny jest przeznaczony wyłącznie do miksowania żywności 
lub cieczy. 

 • 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.

 • Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne korzystanie z urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE

Model: GBE-0701A
Moc znamionowa: 450 W
Napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz
Waga netto: 2,8 kg 

Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
Pojemność: 1,5 litra
Nr partii: 165/19

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

1. To urządzenie nie może być używane przez 
dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód 
z dala od dzieci.
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2. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 
od 8 lat wzwyż, jeśli zostają pod nadzorem 
dorosłych lub zostały zapoznane z obsługą 
urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją 
związane z tym zagrożenia. Czyszczenie 
i konserwacja nie powinny być dokonywane 
przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 
lat i pozostają pod nadzorem. Trzymaj 
urządzenie i jego przewód z dala od dzieci 
w wieku poniżej 8 lat.

3. Urządzenie może być używane przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez 
doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one 
objęte nadzorem lub zostały poinstruowane 
o sposobie użytkowania urządzenia 
w bezpieczny sposób i rozumieją związane 
z tym zagrożenia.

4. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
5. Nie używaj blendera dłużej niż 1 minutę bez 

przerwy. Przed kontynuowaniem pozwól 
urządzeniu ostygnąć przez kilka minut.

OSTRZEŻENIE: 
• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła 

zasilania, jeśli zostało pozostawione bez 
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nadzoru i przed montażem, demontażem 
lub czyszczeniem.

• Należy zachować ostrożność podczas 
obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi, 
opróżniania kielicha i podczas czyszczenia.

• Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania 
przed zmianą akcesoriów lub zbliżaniem się 
do ruchomych części.

• Zachowaj ostrożność podczas wlewania oraz 
blendowania gorących płynów w blenderze, 
ponieważ mogą zostać wyrzucone 
z urządzenia w wyniku nagłego parowania.

• Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za 
kabel. Nie używaj przedłużacza.

• Nie przemieszczaj urządzenia podczas użyt-
kowania.

Podczas używania blendera należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, w tym poniższych:
1. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję przed uruchomieniem blendera.
2. Urządzenie nie może być zanurzane w wodzie i innych cieczach.
3. Używać blendera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Przed podłączeniem blendera należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce 

znamionowej urządzenia (na podstawie) odpowiada napięciu w sieci. W przypadku 
niezgodności napięcia prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą i nieużywanie blendera.

5. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu 
sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.

6. Nie przewieszać przewodu sieciowego przez kant stołu czy zlewu.
7. Nie używaj przedłużacza. Jeżeli jesteś gotów ponieść odpowiedzialność za takie działanie, 

używaj wyłącznie przedłużacza w dobrym stanie, z uziemieniem i odpowiedniego do 
zasilania tego urządzenia.
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8. Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących powierzchni.
9. Ustaw urządzenie z dala od innych nagrzewających się urządzeń kuchennych takich jak 

piecyk, kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp.
10. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. 
11. Nie nakrywać urządzenia, gdy jest ono uruchomione.
12. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
13. Należy użytkować urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
14. Zachować ostrożność podczas użytkowania.
15. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę 

instrukcję obsługi.
16. Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, należy wyłączać urządzenie zawsze, gdy 

go nie używasz lub przed czyszczeniem.
17. Nigdy nie ciągnij za przewód sieciowy, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka sieciowego, 

zamiast tego chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka.
18. W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów blendera, przed ponownym 

włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysuszyć.
19. Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu lub 

jeśli blender został upuszczony na podłogę.
Ostrzeżenie! Nigdy nie trzymaj urządzenia w pobliżu wody. 
20. Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub 

systemu zdalnego sterowania. 
21. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opakowanie.
22. Należy wyłączyć blender oraz wyciągnąć przewód z gniazda zasilania przed czyszczeniem 

oraz gdy urządzenie nie jest używane.
23. Podczas działania blendera nie zbliżać twarzy do kielicha.

Ochrona przewodu zasilającego
W celu uniknięcia jakichkolwiek usterek urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub 
uszkodzeń ciała, należy zastosować się do następujących zasad:
 • Przewód zasilający należy trzymać z dala od urządzeń grzewczych.
 • Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów.
 • Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy lub wymiany przewodu 

zasilającego. Może dokonać tego jedynie wykwalifikowany specjalista.
 • Wtyczki zasilania głównego używa się do odłączania urządzenia. Wtyczka powinna 

być łatwo dostępna.
 • Nie należy podłączać lub przełączać urządzenia, kiedy jest ono włączone.
 • Nie należy przeciążać gniazdek z kilkoma wejściami oraz rozgałęziaczy.
 • Podczas burzy należy odłączyć urządzenie z gniazdka.
 • Przy podłączaniu lub odłączaniu przewodu zasilającego należy mocno trzymać za 

wtyczkę, jak na rysunku poniżej.
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Poprawnie Niepoprawnie

Okres nieużytkowania
Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Należy pamiętać jednak 
o odczekaniu kilku minut, aby urządzenie mogło się schłodzić. Jeśli pozostawia się 
urządzenie na dłuższy okres czasu, należy odłączyć je z gniazdka.

5. OBJAŚNIENIE 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.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione 
przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub 
wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.
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Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – 
zwanej dyrektywą RoHS i dyrektywy (UE) 2015/863 zmieniającej 
załącznik II dyrektywy 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.

6. BUDOWA

Nasadka pokrywy 
blendera

Ostrza

Podstawa

Dioda LED

Nóżki

Włącznik/Wyłącznik

Kielich

Pokrywa blendera
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7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

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

1 x blender kuchenny  1 x instrukcja obsługi

8. UŻYTKOWANIE

PRZED UŻYCIEM BLENDERA 
Przed pierwszym użyciem wyczyść wszystkie części blendera:
 • Użyj lekko wilgotnej szmatki, aby wyczyścić korpus blendera.
 • Użyj wody z mydłem do pozostałych elementów i dokładnie wypłucz.

1. Umieść kielich na podstawie silnika i przekręć w prawo, aż zostanie bezpiecznie 
zamocowany. Kielich wkręca się w element podstawy.

2. Umieść żywność, którą chcesz przetworzyć, w szklanym kielichu, załóż pokrywę 
i zamknij bezpiecznie. 

Uwaga: Wypełnij kielich do 2/3, aby zapobiec rozlaniu! 

3. Umieść pokrywkę na kielichu w wypustkach i przekręć w prawo, aby kielich został 
prawidłowo zamknięty. Nie używaj urządzenia bez bezpiecznego zamocowania pokrywy.

4. Ważne: Zawsze umieszczaj pokrywę na kielichu przed ustawieniem prędkości!
5. Ustaw prędkość zgodnie ze składnikami, które chcesz miksować, za pomocą 

przełącznika obrotowego.
Przełącznik obrotowy Użycie

0 Wyłączone
1 Wolniejsze ustawienie prędkości
2 Szybsze ustawienie prędkości

P (PULSE)

Kruszenie lodu, pulsacyjna praca – 
przełącznik nie włącza się na stałe – 
trzeba przekręcic i przytrzymać w celu 
użycia
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Ważne: Nie używaj blendera dłużej niż 1 minutę bez przerwy. Przed kontynuowaniem 
pozwól urządzeniu ostygnąć przez kilka minut.
Po użyciu ustawić przełącznik obrotowy na <0> i odłączyć urządzenie, wyjmując 
wtyczkę ze źródła zasilania.

PRZYDATNE PORADY
 • To urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania małych porcji. Jeśli 

potrzebujesz przygotować dużą ilość, musisz przygotować wiele małych porcji.
 • Jeśli chcesz przygotować twarde składniki, pokrój je na kawałki 2 lub 3 cm.
 • Jeżeli wymieszasz mieszankę składników stałych i płynnych, umieść najpierw 

składniki stałe z niewielką ilością płynu. Pozostały płyn stopniowo dodawaj przez 
otwór w pokrywie.

 • Umieść rękę na górnej części pokrywy, aby zabezpieczyć urządzenie 
w trakcie działania.

 • W przypadku mieszania stałych lub gęstych składników płynnych zalecamy 
używanie miksera w trybie pulsacyjnym, aby zapobiec zakleszczeniu się ostrzy.

 • Nie używaj tego urządzenia do ubijania białek, mielenia mięsa lub 
przygotowywania puree.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania.
 • Umyj wszystkie części, z wyjątkiem podstawy silnika, ciepłą wodą z mydłem. 
 • Użyj miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym detergentem, aby wyczyścić urządzenie, 

a następnie użyj suchej szmatki, aby ponownie je wytrzeć

NIE WOLNO ZANURZAĆ PODSTAWY SILNIKA W WODZIE

10. 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.
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11. 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.

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: 165/19
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Actual colours may vary slightly from those illustrated.
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1. INTRODUCTION

Thank you for choosing this product. We believe you will enjoy using it. Before you 
start to use the product, please read the User Manual carefully, especially the safety 
precautions for use and the instructions on cleaning and storage.
Keep this User Manual for future reference.
Follow this Manual to use the appliance safely.

2. INTENDED USE

 • This table blender is intended only for blending foods and liquids.
 • This product is intended for indoor home use only, and is not suitable for  

professional or commercial purposes. Any other use is not intended and hazardous.
 • The manufacturer will not be liable for any injury caused by non-intended use.
 • Follow this Manual to use the appliance safely.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: GBE-0701A
Power rating: 450 W
Supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Net weight: 2.8 kg 

Power cord length: 1.1 m
Capacity: 1.5 litre
Lot no.: 165/19

4. SAFETY PRECAUTIONS

Read the User Manual thoroughly before using the appliance. When 
using the appliance, follow the guidelines given in the User Manual. 
Keep the packaging and the User Manual for future reference, as they 
contain important information. You can request an electronic version 
of this User Manual at info@joinco.com.pl.

1. This appliance must not be operated by 
children. Keep the appliance and its power 
cord out of the reach of children.

2. This appliance can be operated by children 
above 8 years old if supervised by able adults 
or instructed in the safe use of the appliance, 
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and they have understood the operating 
hazards. Children may clean and maintain 
the appliance if they are more than 8 years 
old and supervised by an able adult. Keep the 
appliance and its power cord out of the reach 
of children under 8 years old.

3. This appliance can be used by people with 
limited physical, sensory or mental capability 
or individuals without the required experience 
and/or knowledge only when they are 
supervised by able adults or instructed in 
the safe use of the appliance and they have 
understood the risks related to its use.

4. This appliance is not a toy, and children must 
not play with it. 
WARNING:

• Always unplug the appliance from its power 
source when left unattended or before 
disassembling, assembling or cleaning 
the appliance.

• Be careful when handling sharp cutting tools, 
emptying the bowl and cleaning the appliance.

• Turn off the appliance and disconnect it from 
the mains supply before replacing the acces-
sories or touching any moving parts.

• Never turn off the appliance by pulling or 
tugging on the power cord. Do not use the 
appliance with extension cords.
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• Be careful when pouring and blending hot 
liquids in the blender, as they may be thrown out 
of the appliance due to sudden vaporisation.

• Do not move the blender while it is in use.

Always follow basic safety precautions while operating the blender, including:
1. Read the whole User Manual before using the blender.
2. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
3. Use the blender only as intended.
4. Before plugging the blender into a power socket, check that the voltage rating on the 

blender data plate (attached to the blender base) matches the voltage rating of your 
electrical supply. If the voltage ratings are incompatible, consult the seller and do not use 
the blender in the meantime.

5. Do not immerse the power cord and/or its plug or the appliance in water or other liquids, 
to prevent electrical shock.

6. Do not let the power cord hang over edge of a table or sink.
7. Do not use the appliance with extension cords. If you still want to use an extension cord, 

you do so at your own risk. Only use extension cords which are undamaged, complete 
with protective earth terminals, and matching the power ratings of the appliance.

8. Do not let the power cord hang loose or touch hot surfaces.
9. Keep the appliance away from other heating kitchen appliances, including stoves, electric 

hobs, gas burners, etc.
10. Do not immerse the appliance in water or other liquids!
11. Do not cover the appliance when switched on.
12. The appliance is intended for indoor use.
13. Use the appliance on flat, firm and dry surfaces.
14. Be careful when using the appliance.
15. If you transfer this appliance to a new owner, transfer it complete with this User Manual.
16. Never leave the appliance unattended, and always unplug it from the power socket when 

not in use or before cleaning.
17. Do not pull or tug on the power cord to unplug the appliance; hold the plug firmly to pull it 

out of the power socket.
18. If the outer parts of the blender are flooded with water, dry them completely before 

plugging the appliance back into a power socket.
19. Do not use the appliance if the power cord is damaged or the appliance has been 

dropped on the floor.
Warning! Never keep the appliance near water.
20. This appliance is not designed for operation with external power timers or remote 

power controls.
21. Keep this manual for future reference, along with the original packaging (if possible).
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22. Switch the blender off and unplug the power cord from the power socket before cleaning, 
and whenever the blender is not in use.

23. Maintain a safe distance between your face and the blender jug when using 
the appliance.

Power cord protection
To avoid any damage to the appliance or risks of electrocution, fire or injury:
 • Keep the power cord away from heating appliances.
 • Do not place heavy objects on the power cord.
 • Do not attempt to repair or exchange the power cord. Have any repairs done by 

a qualified professional.
 • The plug is used to switch off the device. Keep the plug easily accessible at 

all times.
 • Do not plug and unplug the appliance while it is switched on.
 • Do not overload power sockets with multiple plugs or splitters.
 • During a storm, unplug the appliance.
 • While plugging or unplugging the power cord, hold the plug firmly, as shown on the 

picture below.

Correct Incorrect

Storing the appliance
Switch off the appliance when not in use. Remember to wait a few minutes for the 
appliance to cool. If you do not intend to use the appliance for a long time, unplug it 
from the power socket.
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5. EXPLANATION OF SYMBOLS

This symbol means that the product packaging includes a User 
Manual to read and understand before using the product.

The ”Green Point” licence mark on the packaging means that the 
importer has contributed financially to a national waste packaging 
recovery and recycling scheme, according to the regulations of 
Polish and EU law concerning packaging and packaging waste.

Designation of the packaging material: corrugated cardboard.

This product is suitable for contact with foodstuffs.

This product is intended for indoor use.

Safety class II: the anti-electrocution protection is ensured by the 
use of suitable electrical insulation (double-layer or reinforced), 
which is unlikely to become damaged.

This product conforms to the requirements of Directive 2011/65/EU, 
also known as RoHS and Directive (EU) 2015/863 amending  
Annex II of the RoHS Directive. The RoHS Directive aims to 
harmonize the legislation of the Member States with respect to 
restricting the use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, and to contribute to the protection of human 
health, and environmentally-friendly recycling and disposal of 
waste electrical and electronic equipment.
The RoHS Directive has been in force since 3 January 2013. The 
electrical and electronic equipment marketed from that date 
contains no lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.
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6. PRODUCT OVERVIEW

Lid cap

Blades

Base

LED

Feet

On/off switch

Jug

Lid
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7. PACKAGING CONTENTS

Unpack the appliance and check that all the following contents are present. Test the 
appliance for proper operation once it has been unpacked.

1 x table blender  1 x user manual

8. PRODUCT USE

BEFORE USING THE BLENDER
Clean all blender components before first use:
 • Use a slightly damp cloth to clean the blender body.
 • Use soap and water to clean the other components, then rinse them thoroughly.

1. Place the jug on the base and turn to the right until it is securely attached. The jug 
screwed into the base element.

2. Put the food you want to process in a glass jug, put on the cover and close safely. 

Note: fill the jug only to two-thirds of its capacity to prevent spillage! 

3. Fit the lid carefully onto the jug, and turn it clockwise until resistance is felt. 
Do not use the blender if the lid is not fully secured.

4. Important: Always fit the lid on the jug before setting the speed!
5. Set the speed suitable for the ingredients to be blended, using the rotary switch.

Rotary switch Setting
0 OFF
1 Low speed setting
2 High speed setting

P (PULSE)
Ice crushing, pulsating work – spring-
loaded switch – turn and hold to activate 
the function
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Important: Do not use the blender for more than 1 minute without interruption. Before 
restarting, leave the appliance to cool for a few minutes.
After use, set the rotary switch to <0> and switch off the appliance by unplugging it 
from the power socket.

USEFUL TIPS
 • This appliance is intended for blending ingredients in small amounts. If you need to 

blend large amounts, first divide them into small portions.
 • If you want to blend solid ingredients, first cut them into 2 or 3 cm sized pieces.
 • If you want to blend a mixture of solid and liquid ingredients, first add the solid 

ingredients to the jug, and then add a small amount of the liquid. Add the remaining 
liquid gradually through the opening in the lid.

 • Place your hand on the top of the lid to hold the blender during blending.
 • When blending solid or thick liquid ingredients, use the pulsating mode to prevent 

the blades from jamming.
 • Do not use this appliance to whip egg whites, grind meat or make purees.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.
 • Clean all components, except the base, using soap and warm water.
 • Use a soft cloth moistened with a mild detergent to clean the appliance, and then 

wipe the appliance with a dry cloth.

DO NOT IMMERSE THE BASE IN WATER.

10. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT

Waste electrical equipment is recyclable but may include 
substances hazardous to human health and/or the environment. 
Do not dispose of it with household waste. Please contribute to 
the rational use of natural resources and environmental protection 
by delivering your waste appliance to a recycling collection point 
for WEEE (waste electrical and electronic equipment). Consult the 
seller of this appliance or your local authorities about the nearest 
authorised point for WEEE disposal. 
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11. EC DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance conforms to the EMC Directive and the Low Voltage 
Directive. Consequently, the product is CE marked and features 
a Declaration of Conformity to European standards.

12. WARRANTY

This product is covered by a 2-year warranty. If a defect is found under the warranty, 
return the product to the original place of purchase, complete with the proof of 
purchase for warranty processing. Return the product complete with all original 
accessories and in its original packaging.

13. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. z o.o.  
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland 
www.joinco.pt
Made in China
Lot no. 165/19
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