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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Blender przeznaczony jest do przygotowania kok-
tajlu, smoothie lub shake’a. 
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną in-
stalację i użytkowanie urządzenia. 
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku 
domowego i nie należy go używać do celów profe-
sjonalnych. 
Używać tylko do rozdrabniania miękkich owoców, 
warzyw lub płynów spożywczych.
Nie stosować do zmrożonej żywności ani do  ko-
stek lodu.

Nr partii POJM200363

Model PB-0363W, PB-0363M, PB-
0363B

Parametry ładowania 5V ,  1A

Akumulator Li-Ion 18500   3,7V , 1200 mAh 
(wbudowany, niewymienny)

Maks. czas ciągłej 
pracy/ czas przerwy 

Maks. 3 cykle: 40 s  /  10 s 

Czas ładowania Około 2 h

Max. pojemność 260 ml

2. DANE TECHNICZNE
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3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. To urządzenie nie może być używane 
przez dzieci. Trzymaj urządzenie jak i 
jego przewód USB z dala od dzieci.

2. Urządzenie może być używane przez 
osoby o ograniczonej zdolności fizycz-
nej, czuciowej lub psychicznej lub oso-
by o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli 
pozostają one pod nadzorem lub korzy-
stają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie 
z instrukcją obsługi oraz rozumieją za-
grożenia. 

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
4. Maksymalny czas pracy ciągłej to 40 

sekund, po czym zaleca się odczekać 
10 sekund przed ponownym urucho-
mieniem urządzenia. W takiej sekwencji 
można użyć urządzenie 3 razy. Następ-
nie należy odczekać do całkowitego 
schłodzenia się części napędowej około 
2 minut.

5. Używać wyłącznie akcesoriów dołączo-
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nych wraz z urządzeniem. 
6. Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko doznania 

potencjalnych obrażeń spowodowa-
nych niewłaściwym użytkowaniem. Na-
leży zachować szczególną ostrożność 
podczas obchodzenia się z ostrzami 
tnącymi.

7. Ostrzeżenie! Nie wolno wykorzystywać 
urządzenia do rozdrabniania i mikso-
wania gorących cieczy i gorących pro-
duktów spożywczych. Wytwarzana w 
takich warunkach nienormalnej pracy 
para wodna wpływałaby negatywnie na 
urządzenie jak i obniżała w znacznym 
stopniu bezpieczeństwo pracy. Tempe-
ratura cieczy i produktów żywnościo-
wych powinna być zbliżona do tempe-
ratury pokojowej ok. 15 °C -25°C.

8. Urządzenie nie jest przeznaczone do 
użytkowania za pomocą zewnętrznego 
zegara lub oddzielnego systemu zdalne-
go sterowania.
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9. Regularnie sprawdzać przewód USB czy 
nie jest uszkodzony. Jeśli przewód USB 
jest uszkodzony, należy skontaktować 
się z producentem.

10. Czyszcząc części mające kontakt z 
żywnością należy postępować zgodnie 
z rozdziałem 8 Czyszczenie i konserwa-
cja.

11. Przed użyciem przeczytać całą instrukcję. 
12. Ostrzeżenie! Zawsze odłączać urządzenie od 

zasilania jeżeli pozostawiasz urządzenie bez 
opieki. Zachować szczególną ostrożność przy 
demontażu akcesoriów, zwłaszcza przy czysz-
czeniu urządzenia.

13. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prą-
dem, podczas korzystania z urządzeń elek-
trycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, 
należy przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa.

14. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać 
do innych celów, niezgodnych z jego przezna-
czeniem.

15. Nie zanurzać, przewodu USB oraz głównej czę-
ści napędowej urządzenia w wodzie lub innych 
płynach.
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16. Nie przewieszać przewodu USB przez krawędź 
stołu czy zlewu.

17. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych 
tkanin (zasłony, dywan), nie stawiać w pobliżu 
źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazo-
wych, kuchenek elektrycznych.

18. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić 
czy butelka jest prawidłowo połączona z czę-
ścią napędową.

19. Nigdy nie odkręcać korpusu podczas pracy 
urządzenia.

20. Przed podłączeniem do ładowania, upewnić 
się że parametry ładowania odpowiadają, tym 
podanym w instrukcji obsługi.

21. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W 
przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub 
styka się z materiałem łatwopalnym może po-
jawić się ryzyko zaprószenia ognia.

22. Trzymać palce, włosy, ubranie i przybory z dala 
od ruchomych i ostrych części urządzenia (ele-
mentów obracających się). 

23. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzo-
ru, gdy jest podłączone do ładowania.

24. Nie używać urządzenia jeśli jest uszkodzone 
lub działa w sposób nieprawidłowy.

25. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej 
upadło ono z wysokości, wykazuje widoczne 
oznaki uszkodzenia.
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26. Nie wolno podejmować prób otwierania części 
napędowej lub demontażu jakichkolwiek czę¬-
ści urządzenia. 

27. Zachować instrukcję oraz jeśli to możliwe, rów-
nież opakowanie.

28. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostęp-
na jest pod adresem http://instrukcje.vershold.
com

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję

Produkt zgodny z wymaganiami 
dyrektyw Unii Europejskiej



10

Produkt przystosowany do kontaktu 
z żywnością.

Urządzenie przeznaczone do użytku 
wewnątrz pomieszczeń.

Utylizacja urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Utylizacja baterii/akumulatorów – 
patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej 
instrukcji.

Należy odłączyć urządzenie od 
źródła zasilania.

Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy 
w budowę i funkcjonowanie systemu 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.
Oznaczenie materiału, z którego 
wykonane jest opakowanie – tektura 
falista.
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5. BUDOWA

1
2

6

3

4
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1. Dioda sygnalizacyjna
2. Włącznik / wyłącznik
3. Port ładowania
4. Korpus z napędem
5. Butelka
6. Przewód USB

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
1 x Blender 2GO bezprzewodowy
1 x Przewód USB
1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. 
Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez uszko-
dzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych 
nie są pęknięte, a przewód USB nie jest uszkodzony. 
Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszko-
dzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się 
ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci 
proszę nie zostawiać swobodnie do-
stępnych części opakowania (torby pla-
stikowe, kartony, styropian itp.). Niebez-
pieczeństwo uduszenia!
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7. UŻYTKOWANIE

7.1 Przed użyciem
1. Rozpakuj urządzenie.
2. Przed pierwszym użyciem urządzenie i akce-

soria należy wyczyścić zgodnie z instrukcją  w 
punkcie 8 Czyszczenie i konserwacja.

3. Naładuj urządzenie zgodnie z punktem 7.3 Ła-
dowanie.

 
Uwaga!
Na początku użytkowania blendera może wydzie-
lać się nieprzyjemny zapach. Ustąpi on po dłuż-
szym użytkowaniu.  
Uwaga! Maksymalny czas pracy ciągłej to 40 se-
kund, po czym zaleca się odczekać 10 sekund 
przed ponownym uruchomieniem urządzenia. W 
takiej sekwencji można użyć urządzenie 3 razy. 
Następnie należy odczekać do całkowitego schło-
dzenia się części napędowej około 2 minut.

7.2 Użytkowanie

1. Odkręć część napędową z butelki w stronę 
przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

2. Napełnij butelkę składnikami (owoce, warzywa) 
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o wielkości około 1,5x1,5cm, dopełnij płynem. 
Zawartość butelki nie może przekraczać mak-
symalnego poziomu oznaczonego na butelce 
MAX 260ml.

UWAGA!
Nie wolno miksować zamrożonych produktów, ko-
stek lodu ani innych bardzo twardych produktów.

3. Nałóż część napędową na butelkę i przekręć ją 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do mo-
mentu aż poczujesz opór. Znaczniki na części 
napędowej i butelce muszą być ustawione do-
kładnie jeden nad drugim.

UWAGA!
Po naciśnięciu włącznika/ wyłącznika, dioda sygna-
lizująca będzie świecić na czerwono, gdy część na-
pędowa będzie nieprawidłowo zamocowana. Dioda 
zaświeci się na zielono, gdy napęd zostanie prawi-
dłowo zamocowany.

1. Ustaw blender w taki sposób aby część napę-
dowa z nożami znalazła się na dole.

2. Włącz urządzenie. Aby włączyć urządzenie na-
ciśnij włącznik/wyłącznik dwukrotnie (szybko). 
Urządzenie zacznie pracować.
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3. Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć 
włącznik/wyłącznik.
Urządzenie wyłączy się samoczynnie po 
upływie 40 sekund. Aby ponownie uruchomić 
urządzenie, ponownie naciśnij włącznik/wy-
łącznik szybko dwa razy. 

4. W przypadku gdy produkty spożywcze zabloku-
ją ostrza natychmiast wyłącz urządzenie i usuń 
przyczynę blokady ostrzy.

Uwaga! 
Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności 
butelki (260 ml) – wartoći ta jest oznaczone na  ze-
wnętrznej powierzchni butelki. Niektóre mieszani-
ny mogą zwiększać  swoja objętość podczas mie-
szania dlatego zaleca się przeprowadzanie prób 
miksowania nowych składników ze zwiększoną 
kontrolą / uwagą.
  
Uwaga! 
Jeżeli ostrza zablokują się podczas pracy urządze-
nia natychmiast wyłącz urządzenie, odkręć  napęd 
w celu usunięcia przyczyny blokady.

Uwaga!
Ostrza są ostre. Zachowaj szczególną ostrożność 
podczas kontaktu z ostrzami.
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7.3 Ładowanie

1. Umieść wtyk ładujący na porcie do ładowania. 
Port wyposażony jest w magnesy, prawidłowo 
przykładany wtyk będzie się przyciągał.

2.  Podłącz przewód USB do gniazda ładowania o 
wydajności prądowej min. 1A.

3. Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna bę-
dzie świecić czerwonym pulsacyjnym świa-
tłem. Dioda zmieni kolor na zielony gdy bateria 
zostanie naładowana.

Uwaga! Akumulator w tym urządzeniu jest niewy-
mienny. Aby wyjąć akumulator, przed utylizacją, 
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zgłoś się do specjalisty. Akumulator nie może być 
wyciągnięty bez uszkodzenia produktu. 

4. Trzymaj akumulatory z dala od dzieci i zwie-
rząt.

5.  Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmiet-
nika, lecz do specjalnych pojemników na zuży-
te baterie i akumulatory.

6. Nigdy nie należy narażać akumulatorów na 
bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich 
jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.

7. Ostrzeżenie! Ryzyko wybuchu! Nigdy nie wrzu-
caj akumulatorów do ognia.

8. Nigdy nie zanurzaj akumulatorów w wodzie. 
Nie dotykaj mokrymi rękami. 

9.  W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulato-
rów, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypad-
ku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj 
się z lekarzem. Kwas zawarty w akumulatorach 
może powodować podrażnienie lub oparzenie. 

10. Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! 
Trzymaj akumulatory z dala od dzieci i zwierząt 
domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc 
medyczną, jeśli połkniesz akumulator.

7.4 Rozwiązanie problemów
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Problem
Przyczyna 
problemu

Dioda 
sygnali-
zacyjna

Rozwiązanie

Urządzenie 
nie urucha-
mia się po 
dwukrotnym 
naciśnięciu 
włącznika.

Włącznik 
bezpie-
czeństwa 
nie jest 
dociśnięty.

Dioda 
świeci się 
na czer-
wono.

Dokręć 
napęd, dioda 
zaświeci się 
na zielono.

Urządzenie 
zatrzymało 
się, czerwone 
światło miga.

Rozłado-
wany aku-
mulator.

Dioda 
świeci 
czerwo-
nym mi-
gającym 
światłem 
10 razy.

Podłącz urzą-
dzenie do 
ładowania.

Urządzenie 
nie obraca się

Nóż został 
zablo-
kowany 
przez 
produkty

Dioda 
świeci 
czerwo-
nym mi-
gającym 
światłem 
5 razy.

Odblokuj 
noże, dodaj 
wodę, pokrój 
produkty na 
mniejsze ka-
wałki, delikat-
nie potrząśnij 
blenderem.
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Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpie-
czeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność 
urządzenia.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Nie zanurzać konstrukcji elementu napędo-
wego w wodzie i innych cieczach.
• Nie używać żrących środków myjących.

Czyszczenie butelek
Urządzenie należy czyścić zgodnie z poniższym 
opisem:

1. Butelkę należy myć pod bieżącą wodą z dodat-
kiem detergentu.

2. Napęd należy ostrożnie wytrzeć mokrą ście-
reczką.

3. W przypadku poważniejszych zabrudzeń – 
można do wnętrza butelki nalać wody (w tem-
peraturze pokojowej), i po zmontowaniu napę-
du blendera kilkukrotnie uruchomić urządzenie.

4.  Pozostawić do wyschnięcia

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz 
od zasilania i pozostaw do ostygnięcia 
przed wykonaniem czyszczenia i kon-
serwacji w celu uniknięcia porażenia 
prądem elektrycznym i oparzenia.
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Uwaga!
Ostrza są ostre. Zachowaj ostrożność podczas 
kontaktu z ostrzami.
Uwaga! Okolice ostrzy myj za pomocą szczotki do 
mycia naczyń. 
Uwaga! Uważaj aby nie uszkodzić uszczelki sili-
konowej, która znajduje się we wnętrzu nakrętki z 
ostrzem.
Uwaga!
Nie wkładaj żadnej części blendera do zmywarki.

9. NAPRAWA I KONSERWACJA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych 
przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia sa-
modzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.
Jeśli przewód USB jest uszkodzony, należy skon-
taktować się z producentem.

1. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w 
oryginalnym opakowaniu.

2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym 
wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci.

3. Zawsze przenoś urządzenie za trzymając je za 
korpus z napędem lub butelkę.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
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Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wy-
korzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed 
dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

11. UTYLIZACJA

4. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrzą-
sami podczas transportu.

Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbo-

lem przekreślonego kołowego kontenera na od-
pady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia 
elektryczne i elektroniczne podlegające selektyw-
nej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno 
usuwać niniejszego produktu poprzez normal-
ne odpady komunalne, lecz należy go oddać do 
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, 
instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się 
do powtórnego użycia zgodnie z ich oznacze-
niem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu 
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materiałów lub innym formom wykorzystania zu-
żytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład 
w ochronę naszego środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zu-
żytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
udzieli Państwu administracja gminna lub sprze-
dawca urządzenia.

5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumu-
latory muszą być wyrzucane do specjalnie ozna-
kowanych pojemników, oddawane do punktów 
przyjmowania odpadów specjalnych lub sprze-
dawcom sprzętu elektrycznego.  

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyproduko-
wane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaga-
niami Dyrektyw Nowego Podejścia i dlatego wyrób 
został oznakowany znakiem CE oraz została wysta-
wiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana 
organom nadzorującym rynek.

12. DEKLARACJA CE

13. GWARANCJA I SERWIS

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć 
urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym 
sklepie sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjo-
nowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można 
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kierować na poniższy adres e-mail:
• infolinia@vershold.com
• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 

090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz pro-
dukt pod adresem: www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 mie-
sięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamo-
wać w miejscu zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki pro-
dukt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest 
wewnętrzna właściwość urządzenia. 

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do-
starczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. 
Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji na-
leży okazać dowód zakupu (paragon, faktura) 
oraz wskazać możliwie dokładny opis wady 
urządzenia, w szczególności zewnętrzne obja-
wy wady urządzenia. 

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszko-
dzeniami mechanicznymi nie powstałymi z 
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winy producenta lub dystrybutora, a w szcze-
gólności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których 
usunięta została plomba zabezpieczająca oraz 
w których dokonano prób naprawy, przeróbek 
lub zmian konstrukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające 
naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego 
celem ułatwienia weryfikacji usterki. 

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar kon-
sumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikają-
cych z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej zgodnie z postanowieniami Ko-
deksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
(Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE
The blender is intended for preparing cocktails, 
smoothies, and shakes.
Following the instructions in this manual will ensure 
safe installation and use of the device.
The device is intended for household use only, it 
should not be used for professional purposes.
Only use the device to blend soft fruit, vegetables, 
or liquid foodstuffs.
Do not use for frozen food or ice cubes.

Lot number POJM200363

Model PB-0363W, PB-0363M, PB-
0363B

Charging 
specifications

5V ,  1A

Battery Li-Ion 18500   3,7V , 1200 mAh  
(built-in, non-replaceable)

Max. continuous 
operation time/
pause time

Max. 3 cycles: 40 s / 10 s

Charging time Approx. 2 h

Max. capacity 260 ml

2. TECHNICAL DATA
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3.  SAFETY INSTRUCTIONS

1. Children must not use the device. Keep 
the device and its USB cable out of the 
reach of children.

2. The device may be used by individuals 
with reduced physical, sensory, or men-
tal capabilities or by individuals lacking 
the necessary experience and knowled-
ge, provided that they are supervised 
or use the device safely, in compliance 
with the user’s manual, and understand 
the hazards involved.

3.  Children must not play with the device.
4.  The maximum continuous operation 

time is 40 seconds. After that time, it is 
recommended to wait for 10 seconds 
before using the device again. The de-
vice can be operated up to 3 times con-
secutively in this cycle. Then wait for 
approx. 2 minutes for the drive part to 
cool down completely.

5. Only use the accessories included with 
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the device.
6. Warning! Risk of injury if improperly 

used. Observe particular caution when 
handling the blades.

7. Warning! Do not use the device for 
blending and mixing hot liquids and hot 
foodstuffs. Steam, which is emitted in 
such abnormal operation conditions, 
would negatively affect the device. In 
addition, it would significantly hinder 
the operation safety. The temperatu-
re of liquids and foodstuffs should be 
close to the room temperature, approx. 
15°C - 25°C.

8. The device is not intended for use by 
means of an external timer or a separa-
te remote-control system.

9. Regularly check the USB cable for da-
mage. If the USB cable is damaged, 
contact the manufacturer.

10. When cleaning the parts that come into 
contact with food, follow the section 8 
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Cleaning and care.
11. Please read this manual in its entirety before 

using the product.
12. Warning! Always disconnect the device from 

the power source when the device is to be left 
unattended. Observe particular caution when 
dismantling the accessories, particularly when 
cleaning the device.

13. When using electric appliances and devices, 
especially in the presence of children, basic 
safety precautions should be observed in order 
to avoid the risk of fire or electric shock.

14. The device is intended for household use only. 
Do not use the device for any purpose other 
than its intended use.

15. Never immerse the USB cable or the device 
main drive part in water or other liquids.

16. Do not hang the USB cable against the edge of 
a table or sink.

17. Do not use the device in the vicinity of flamma-
ble fabrics (curtains, carpets), do not position 
it next to sources of high temperature: gas he-
aters, electric cookers.

18. Prior to starting the device check whether the 
bottle is correctly connected with the drive part.

19. Never twist the body off when the device is 
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operating.
20. Prior to connecting for charging, make sure the 

charging parameters match those stated in the 
user’s manual.

21. Do not cover the device during operation. 
Otherwise (if the device is covered or touches 
a flammable material) there is a risk of fire.

22. Hold your fingers, hair, clothes, and utensils 
away from the moving and sharp (rotating) 
parts of the device.

23. The device must be supervised at all times 
when connected for charging.

24. Do not use the device if it is damaged or faulty.
25. Do not operate the device if it has fallen from 

a great height or shows any sign of damage.
26. Do not attempt to open the drive part or disas-

semble any part of the device.
27. Keep the user’s manual and the packaging, if 

possible.
28. To download an elec-

tronic version of the 
instruction manual, 
visit http://instrukcje.
vershold.com.
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4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read the manual

The product is compliant with the 
requirements of the applicable EU 
directives.

Product suitable for contact with 
food.

The device is intended for indoor use 
only.

Disposal of waste electrical and 
electronic equipment — see the 
DISPOSAL section of this manual.

Instructions for the disposal of 
batteries — see the DISPOSAL 
section.

Disconnect the device from the 
power source.

Symbol indicating that the 
manufacturer has contributed 
financially to the construction and 
operation of a packaging material 
recovery and recycling system.



32

Designation of the packaging 
material – corrugated cardboard.

5. OVERVIEW

1
2

3

4

5
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6

1. Signaling diode
2. On/off switch
3. Charging port
4. Body with drive
5. Bottle
6. USB cable

6. SET CONTENTS
1 x 2GO wireless blender
1 x USB cable
1 x User’s manual

Open the packaging and carefully take out the devi-
ce. Make sure the set is complete and inspect it for 
any damage. Check that the plastic parts are not 
cracked and the USB cable is not damaged. If any 
parts are damaged or missing, contact the dealer 
and do not use the device. Keep the packaging or 
dispose of it in accordance with local regulations.
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7. USE

Caution! For the sake of children’s 
safety, do not leave any packaging ma-
terials accessible and unattended (pla-
stic bags, cardboard boxes, Styrofoam, 
etc.). Risk of suffocation!

7.1 Before use
1. Unpack the device.
2. Before the first use, clean the device and ac-

cessories in accordance with the instruction in 
point 8 Cleaning and care.

3. Charge the device in accordance with point 7.3 
Charging.

Caution!
When you use the blender for the first time, it may 
give off an unpleasant smell. This smell will fade 
after a fairly long period of use.
Caution! The maximum continuous operation time 
is 40 seconds. After that time, it is recommended 
to wait for 10 seconds before the device is used 
again. The device can be operated up to 3 times 
consecutively in this cycle. Then wait for approx. 2 
minutes for the drive part to cool down completely.
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7.2 Use

1. Twist off the drive part from the bottle by rota-
ting it counter clockwise.

2. Fill the bottle with the ingredients (fruit, vege-
tables), the size of which is approx. 1.5 x 1.5 
cm, and top up with liquid. The bottle content 
must not exceed the maximum level MAX 260 
ml marked on the bottle.

CAUTION!
You must not mix frozen foodstuffs, ice cubes, nor 
any other very hard products.

3. Put the drive part onto the bottle and rotate it 
clockwise as far as it goes. The marks on the 
drive part and the bottle must be aligned.

CAUTION!
When you press the on/off switch, the signal diode-
will turn red if the drive part is installed incorrectly. 
The diode will turn green when the drive is installed 
correctly.

1. Place the blender so that the drive part with the 
blades is on the bottom.

2. Turn on the device. To switch the device on, 
press the on/off switch twice (quickly). The de-
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vice will start working.
3.  To switch the device off, press the on/off swi-

tch.
The device will turn off automatically after 40 
seconds. To restart the device, press the on/
off switch twice quickly again.

4. If the foodstuffs jam the blades, immediately 
switch off the device and remove the jam cau-
se.

Caution!
Do not exceed the bottle’s maximum capacity (260 
ml) – this value is indicated on the bottle’s outer 
surface. Some blends can increase their capacity 
during mixing. For this reason, it is recommended 
to perform some tests when mixing new ingre-
dients, exercising particular caution.

Caution!
If the blades become jammed during the device 
operation, immediately switch off the device, twist 
off the drive, and remove the cause of the jam.

Caution!
The blades are sharp. Observe particular caution 
during contact with the blades.
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7.3 Charging
1. Attach the charging plug to the charging port. 

The port has built-in magnets. If you place the 
plug correctly, it will be dragged to the port.

2. Connect the USB cable to a charging socket 
with an output current of at least 1 A.

3. During charging, the signal diode will blink red. 
Once the battery is fully charged, the diode will 
turn green.

Caution! The battery in the device is non-replace-
able. To remove the battery prior to disposal, con-
tact a professional. The battery cannot be removed 
without damaging the product.
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4. Keep batteries away from children and pets.
5. Do not put the used batteries in a rubbish bin, 

but in special containers for spent single-use 
and rechargeable batteries.

6. Never expose the battery to direct heat sour-
ces, such as excessive sunlight, heaters, fire.

7. Warning! Explosion risk! Do not throw batteries 
into fire.

8. Never immerse batteries in water. Do not touch 
when your hands are wet.

9. If any acid from the batteries comes into con-
tact with your hands, rinse them under running 
water. If the electrolyte gets into your eyes, con-
tact a doctor. Battery acid can cause irritation 
or burns.

10. If swallowed, a battery can cause death! Keep 
batteries away from children and pets. Seek 
medical assistance immediately if a battery is 



39

Problem
Problem 

cause
Signal 
diode

Solution

The device 
does not start 
after pressing 
the on/off 
switch twice.

The safety 
switch is 
not pres-
sed far 
enough.

The diode 
is red.

Tighten the 
drive, the dio-
de will turn 
green.

The device 
has stopped, 
the red light 
is blinking.

Battery di-
scharged.

The diode 
blinks red 
10 times.

Connect the 
device for 
charging.

The device 
does not 
rotate.

The food-
stuffs have 
jammed 
the blades

The diode 
blinks red 
5 times.

Remove the 
jam, add 
water, cut 
the products 
into smaller 
parts, shake 
the blender 
gently.

swallowed.

7.4 Troubleshooting
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Correct and regular cleaning will improve the safety 
and extend the life span of the device.

8. CLEANING AND CARE

• Do not immerse the drive unit in water or other 
liquids.

• Do not use corrosive cleaning agents.

Bottle cleaning
Clean the device as described below:

1. Wash the bottle under running water with some 
detergent.

2. Wipe the drive carefully with a damp cloth.
3. For more stubborn dirt – fill the bottle with wa-

ter (at room temperature), assemble the blen-
der, and start the device a few times.

4. Leave to dry.

Caution!
The blades are sharp. Observe caution during con-
tact with the blades.

Warning! Switch off the device, unplug 
it and let it cool down before cleaning 
and maintenance to avoid electric shock 
and burns.
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Caution! Wash the areas around the blades using 
a dishwashing brush.
Caution! Pay attention so as not to damage the si-
licone gasket inside the blade cap.

Caution!
Do not put any parts of the blender into a dishwa-
sher.

9. REPAIR AND MAINTENANCE

The device does not contain any user-serviceable 
parts. Do not attempt to repair the device on your 
own. Always have a specialist perform repairs.
If the USB cable is damaged, contact the manufac-
turer.

1.  It is recommended to store the device in the 
original packaging.

2. Always store the device in a dry and well-venti-
lated room, beyond children’s reach.

3.  Always carry the device holding it by the body 
with the drive or the bottle.

4. Protect the device against vibration and shock 
during transport.

10. HANDLING AND STORAGE
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Correct disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), 

the crossed-out wheelie bin symbol (shown on 
the side) is used to label all electric and electronic 
devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with dome-
stic waste: turn it over to an electric and electro-
nic devices collection and recycling point. The 
crossed-out wheelie bin symbol placed on the 
product, instruction manual or package commu-
nicates this requirement.

3. The plastics contained in the device can be re-
cycled in accordance with the specific marking. 
Thanks to recycling, re-use of materials or other 
forms of utilizing used equipment you make a 
significant contribution to the protection of our 
natural environment.

4. Information on electric and electronic devices 
collection locations is available from local gover-
nment agencies or from the dealer.

All the packaging materials are 100% recyclable, 
and are labelled as such. Dispose of the packaging 
in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s re-
ach, as these materials can pose a hazard.

11 DISPOSAL
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5. Spent or fully discharged disposable and rechar-
geable batteries must be discarded in dedicated 
labelled bins, turned over to hazardous waste col-
lectors, or returned to electric equipment dealers.

This device has been designed, manufactured and 
marketed in compliance with the requirements of 
the New Approach Directives, therefore, the product 
has been marked with the CE mark, and a declara-
tion of conformity has been issued for it, which is 
made available to market regulators.

12. CE DECLARATION

13. WARRANTY AND SERVICE
In order to submit a complaint about the product, 
submit the device to the Customer Service Point at 
any Biedronka store.

Should you have any questions or issues related to 
product operation or complaint submission, send 
them to the following e-mail address:
• infolinia@vershold.com
• or contact us by phone: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our pro-
duct at: www.vershold.com/opinie
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1. The Warrantor of this product grants a 
24-month warranty valid from the date of pur-
chase. If any defect is found, a complaint about 
the product should be lodged at the point of 
purchase.

2. A defective/damaged product is a product fa-
iling to provide the features described in the 
user’s manual due to intrinsic properties of the 
device.

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver 
the device to the Customer Service Point at a 
given store in order to submit a complaint abo-
ut the equipment. When asserting your rights 
under warranty, you need to present the pro-
of of purchase (receipt, invoice) together with 
a description of the device defect in as much 
detail as possible, in particular of the external 
manifestations of the defect.

4. The warranty excludes products with physical 
damage other than that caused by the ma-
nufacturer or distributor, including specifically 
any damage resulting from incorrect usage or 
force majeure.

5. The warranty does not cover products, from 
which the tamper-proof seal has been remo-
ved, and products, to which repairs, alterations, 
or structural modifications have been made or 
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attempted.
6. The warranty does not cover components sub-

ject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product 

be submitted together with the complaint so as 
to facilitate service operations.

8. This warranty for the sold consumer product 
does not exclude, restrict, or suspend any 
rights of the Buyer related to laws and regu-
lations concerning warranty for defects in 
sold items pursuant to the provisions of the 
Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws 
Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the ter-
ritory of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warsaw, Poland
Made in China
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