
Портативний блендер/Портативный мини-блендер

Дякуємо за придбання нашої продукції. 
Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед використанням!

Спасибо, что выбрали наш продукт.
Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Керівництво користувача/Руководство пользователя



Компоненти пристрою

1. Головний двигун
2. Ущільнювальне кільце
3. Лезо
4. Зовнішній захист чаші
5. Прозора чаша

Увага! Зовнішній вигляд товару може відрізнятися 
від зображень.

6. Кнопка 
ввімкнення / вимкнення
7. Світловий індикатор
8. Захисна кришка гнізда 
USB

Інструкція з техніки безпеки
Увага
1. Не відкривайте кришку чашки під час роботи 
пристрою, не торкайтесь рухомих частин пристрою.
2. Не торкайтесь частинам тіла до зібраної чаші блендеру.
3. Не залишайте  їжу в чаші більш ніж на  6 годин, інакше 
їжа зіпсується та спричинить запах у чаші.
4. Не очищайте блендер окропом.
5. Не занурюйте блендер у воду або будь-які інші рідини. 
Не занурюйте у воду головний корпус для очищення.
6. Не торкайтесь леза руками під час чищення, щоб 
уникнути травм. 
7. Не можна використовувати блендер у легкозаймистому 
та вибухонебезпечному середовищі.
 8. Не дозволяється самостійно замінювати леза, якщо 
вони пошкоджені. В такому випадку зверніться  до 
центру  сервісного обслуговування Deerma.
 9. Вимикайте живлення  перед  заміною аксесуарів або 
контактом з рухомими частинами приладу.

Рецепти соку та інструкції з 
приготування
Молочний коктейль з манго 
1. Наріжте манго кубиками 
2. Додайте 200 мл молока
3. Нахиліть прилад вниз під кутом  60 ° і почніть 
змішування протягом 30-70 секунд і одночасно 
струшуйте.

Бананове пюре  
1. Наріжте банан кубиками
2. Додайте 200 мл молока / чистої води з медом
3. Нахиліть прилад вниз під кутом  60 ° і почніть 
змішування протягом 30-70 секунд і одночасно 
струшуйте.

Яблучний йогурт  
1. Наріжте яблуко  кубиками
 2. Додайте 200 мл йогурту 
3. Нахиліть прилад вниз під кутом  60 ° і почніть 
змішування протягом 30-70 секунд і одночасно 
струшуйте.

Медовий сік з ківі  
1. Наріжте ківі на кубики, додайте 
15 мл. меду 
2. Додайте 10 мл лимонного соку, 
200 мл. холодної води 
3. Нахиліть прилад вниз під кутом  60 ° і почніть 
змішування протягом 30-70 секунд і одночасно 
струшуйте.

Моркв’яно-апельсиновий сік
1. Наріжте моркву та апельсин кубиками.
 2. Додайте 10 мл лимонного соку, 200 мл. 
холодної води та 15 мл.меду. 
3. Нахиліть прилад вниз під кутом  60 ° і почніть 
змішування протягом 30-70 секунд і одночасно 
струшуйте.
Примітка: Якщо під час змішування виникне 
пауза - двічі клацніть, щоб розпочати змішування знову. 
Фрукти можна змішувати лише з водою.



Гарантія
Гарантія поширюється лише на виробничий дефект. 
Гарантія не поширюється на несправності  викликані  
неправильним  змішуванням ,  очищенням, неналежним  
використанням пристрою та використанням пристрою 
при неналежній напрузі. 

Параметри пристрою
Назва продукції: Портативний блендер
Модель продукції DEM-NU30DEM-NU31 / DEM-NU32, 
DEM-NU33 / DEM-NU35 
Напруга зарядки: 5В = 
Робоча потужність: 45 Вт 
Робоча напруга: 3,7B = 
Струм зарядки 0,6A
Ємність: 300мл
Габаритні розміри: 84 *84 * 195 мм 
Комплектація: Блендер x 1; USB-кабель x 1, ручний x 1; 
Гарантійний талон x 1

Особливості приладу
1.Чашка виготовлена з харчового ПК.
2.Блендер розроблений з вбудованим запобіжним 
вимикачем, який зупиняє мотор відразу при відрученні 
корпусу чаші, що забезпечує високу безпеку в 
користуванні;
3.Леза виготовлені з нержавіючої сталі SUS304, ріжучий 
вал пригвинчений і закріплений до валу двигуна, щоб 
запобігти випадінню лез, що робть користування 
приладом більш  безпечним та надійним.
4.Прилад оснащений контактним вимикачем що вимагає 
невеликої сили натискання і характеризується високою 
чутливістю.
5.Портативна багатоцільова чашка може 
використовуватися як чашка для подорожей та кухонна 
чашка.
6.Для більш надійної фіксації чаша розроблена з 
обертовими зубцями (різьбленням) забезпечує зручне 
знімання та очищення.
7.Прилад має вбудовану акумуляторну батарею високої 
ємності 3,7 В на 1500 мАг. 
8.Високошвидкісний двигун, максимальна швидкість- 
15800 об / хв.

Інструкція з використання
1. Наріжте фрукти на кубики розміром з 
великий палець  (м'які фрукти можна 
нарізати більшими шматками ) 
покладіть їх у чашу, не перевищуючи 
половини чаші, та залийте  їх водою до 
повного покриття фруктів. (Мал.)

2. З'єднайте головний двигун з чашею. 
Коли прозора чашка затягується 
головним двигуном, прозора чашка 
натискається вниз, щоб увімкнути 
запобіжний вимикач, і синє світло двічі 
блимало після включення.(Мал.)

3. Для ввімкнення приладу натисніть 
двічі на кнопку перемикача (подвійне 
натискання протягом 1 секунди). В разі 
блокування мотору при повній зарядці 
необхідно вийняти застряглий предмет, 
перевернути  чашу догори дном, двічі 
натиснути перемикач ще раз, щоб 
перезапустити прилад. Під час роботи 
приладу індикатор світиться синім 
світлом.Максимальний час роботи 
приладу складає 45 секунд. (Мал.)

4. Після ввімкнення приладу для  більш 
ретельного подрібнення фруктів 
необхідно струшувати чашу з боку в 
бік.(Мал.)

5. Час подрібнення та змішування 
фруктів залежить від їх консистенції, 
спостерігайте за подрібненням та 
вимикайте прилад на власний розсуд  
вибраючі необхідну вам констистенцію. 
Після закінчення роботи індикатор 
погасне, натиснувши на перемикач 
індикатор проблимає  синім кольором 5 
разів, вказуючи на потужність заряду, і 
буде блимати червоним кольором 
протягом 5 секунд, щоб вказати на 
нестачу заряду.(Мал.)



Інструкція з використання
6. Після виготовлення соку відкрутіть основний корпус для  
вживання напою. Після від'єднання чаші від основного 
корпусу запобіжний вимикач вимикається, індикатор 
проблимає  червоним 5 разів. Очищайте прилад відразу після 
використання та стерилізуйте його сольовим розчином, щоб 
уникнути накопичення бактерій. Перед очищенням закрийте 
захисну кришку гнізда USB,  щоб запобігти потраплянню в 
неї  води.(Мал.)

7. Акумулятор пристрою перезаряджається. Вставте 
зарядний пристрій  мобільного телефону в зарядний порт 
USB, миготливий синій індикатор вказує на те, що 
акумулятор заряджається. Коли акумулятор повністю 
заряджений, індикатор перестане блимати і буде світитися 
постійним світлом. При виявленні пошкодження батареї під 
час перевірки напруги програмним забезпеченням  індикатор 
блиматиме червоним кольором. 
Примітка: Блендер не може працювати під час зарядки. 
Напруга із струмом більше 0,6 А допоможе зарядити 
акумулятор швидше.

Зарядний пристрій 
мобільного телефону
Комп'ютер

Заходи безпеки щодо акумулятора
1.Не замінюйте акумулятор під час використання. 
2. У разі витоку батареї: Не торкайтесь рідини акумулятора, 
оскільки вона є дуже їдкою, негайно протріть її сухою 
тканиною.
3.Перш ніж викидати виріб, акумулятор потрібно вийняти 
наступним чином: 
а) За допомогою викрутки підніміть задню кришку в роз’ємі  
гнізда USB та зніміть кнопки по краю одну за одною, доки 
кришка не зніметься.
b) Вийміть внутрішні дроти та вийміть акумулятор.
4. Перед демонтажем виробу переконайтеся, що живлення 
вимкнено.
5. Акумулятор слід утилізувати згідно правил утилізації.

Запобіжні заходи
Детально прочитайте інструкцію та збережіть посібник 
для подальшого використання.
1. Не знімайте чашу, під час роботи приладу, не 
торкайтесь деталей що обертаються.
 2. В разі застрягання продуктів під час змішування 
необхідно вимкнути живлення, вийняти  застряглу їжу 
та перезапустити пристрій.
 3. Не кладіть в чашу тверді  продукти, не наповнюйте 
чашу більш ніж на половину. Під час роботи приладу 
завжди фіксуйте чашу. 
4. Даний пристрій не підходить для подрібнення м’яса, 
горіхів або квасолі, це може спричинити несправність 
та вплинути на термін служби виробу.
 5. Вживайте сік відразу, не залишайте напої та фрукти 
в чаші  більше ніж на 6 годин, щоб запобігти псуванню 
та неприємному запаху.
 6. Якщо USB-шнур або вилка пошкоджені, не 
використовуйте  прилад.
 7. Ніколи не тягніть  провід вологими руками. Не 
тягніть за шнур USB, виймаючи вилку. 
8. Не чистіть виріб засобами для чищення.. 
9. Напруга в електромережі має відповідати 
номінальному значенню цього пристрою.
10. Не дозволяйте дітям користуватися приладом без 
нагляду дорослих. Помістіть пристрій  в недоступному 
для дітей місці.
11. Не допускайте контакту дроту USB з гострими 
кутами та високою температурою.
12. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини. 
13. Під час чищення переконайтесь, що USB-порт 
закритий силіконовою кришкою, щоб запобігти 
контакту з водою. Якщо USB-роз'єм пошкоджений, 
припиніть користуватися виробом і зверніться до 
майстра з ремонту, щоб запобігти електричному 
замиканню. Не торкайтесь леза руками під час 
очищення, щоб уникнути травм.
14. Для кращого подрібнення та змішування 
рекомендуємо нарізати фрукти кубиками розміром не 
більше 20 мм * 20 мм.
15.Для отримання найкращих результатiв змішування 
необхідно повністю та вчасно  заряджати прилад. Не 
використовуйте блендер під час зарядки. 
16. Не використовуйте прилад  у легкозаймистому та 
вибухонебезпечному середовищі.
17. В разі пошкодження або затупіння лез, будь ласка, 
зверніться до центру  сервісного обслуговування 
Deerma для  його заміни.
 



Части устройства

1. Основной двигатель
2. Уплотнительное
кольцо
3. Лезвие
4. Внешний корпус
5. Чашка

6. Кнопка 
включения/выключения
7. Световой индикатор
8. Гнездо постоянного 
тока
9. USB-кабель

Примечание: пожалуйста, обратитесь к 
фактическому устройству в упаковке.

Предупреждение
1. Не открывайте крышку чашки во время работы 
блендера и не касайтесь вращающихся частей.
2. Запрещается дотрагиваться до собранной чашки 
какими-либо частями тела во избежание контакта с 
лезвием.
3. Запрещается сохранять пищу в чашке более чем 6 
часов, иначе еда в чашке сгниет или будет вызывать 
неприятный запах.
4. Не мойте блендер кипятком.
5. Не погружайте блендер в воду или любую другую 
жидкость. Основной двигатель нельзя погружать в 
воду для очистки.
6. Во избежание травм не прикасайтесь к лезвию 
руками во время чистки.
7. Запрещается использовать блендер в 
легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
8. Запрещается самостоятельно менять лезвие при 
наличии каких-либо повреждений. Пожалуйста, 
свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
9. Выключите сетевой выключатель и отсоедините 
блок питания перед заменой аксессуаров или 
касанием движущихся частей.

Рецепты и инструкции по 
приготовлению сока
Манговый молочный коктейль
1. Нарежьте манго кубиками.
2. Добавьте 200 мл молока.
3. Наклоните вниз на 60 ° и начните 
смешивание в течение 30-70 секунд, 
одновременно взбалтывая.

Банановое пюре
1. Нарежьте банан кубиками.
2. Добавьте 200 мл молока / чистой воды с 
медом.
3. Наклоните вниз на 60 ° и начните 
смешивание в течение 30-70 секунд, 
одновременно взбалтывая.

Яблочный йогурт
1. Нарежьте яблоко кубиками.
2. Добавьте 200 мл йогурта.
3. Наклоните вниз на 60 ° и начните 
смешивание в течение 30-70 секунд,
одновременно взбалтывая.

Сок киви с медом
1. Нарежьте киви кубиками, 
добавьте 15 мл меда.
2. Добавьте 10 мл лимонного сока 
и 200 мл холодной воды.
3. Наклоните вниз на 60 ° и начните 
смешивание в течение 30-70 секунд, 
одновременно взбалтывая.

Морковно-апельсиновый сок
1. Нарежьте кубиками красную 
морковь и апельсин.
2. Добавьте 10 мл лимонного сока, 
200 мл холодной воды и 15 мл меда.
3. Наклоните вниз на 60 ° и начните смешивание в 
течение 30-70 секунд, одновременно взбалтывая.

Примечание:
Если после начала смешивания возникла какая-
либо остановка, дважды щелкните, чтобы начать 
снова. Фрукты можно смешивать только с водой.



Гарантия
Гарантия распространяется только на 
производственный брак.
Гарантия не распространяется на дефекты и 
неисправности, вызванные неправильным 
приготовлением, неправильной чисткой, неправильным 
использованием человеком или аномальным 
напряжением и входящим источником питания.

Спецификация устройства
Устройство: портативный мини-блендер для сока
Модель: DEM-NU30
Емкость: 300 мл
Текущее напряжение: 3,7 В 
Напряжение зарядки: 5 В
Мощность: 45 Вт
Ток зарядки: 0,6 А
Размер: 84 * 84 * 195 мм
Комплектация: Бленлер x 1; USB-кабель x 1; 
Руководство x 1; Гарантийный талон x 1.

Особенности устройства
1. Чашка изготовлена из пищевого ПК.
2. Блендер имеет встроенный предохранительный 
выключатель. Блендер остановится, когда чашка 
будет откручена.
3. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
SUS304, вал лезвия привинчен и закреплен на валу 
двигателя, чтобы предотвратить падение лезвия, 
что обеспечивает безопасность и надежность.
4. Соковыжималка имеет чувствительный 
контактный переключатель с регулировкой силы 
света и контакта.
5. Переносную универсальную чашку можно 
использовать как дорожную чашку и чашку для 
готовки.
6. Чашка имеет вращающиеся зубцы, которые 
удобно разбирать и чистить.
7. Соковыжималка имеет встроенную 
перезаряжаемую батарею емкостью 1500 мАч 3,7 В.
8. Высокоскоростной двигатель с максимальной 
скоростью 15 800 об / мин.

Инструкция перед использованием 
устройства
1. Нарежьте фрукты кубиками 
размером с большой палец (можно 
размер побольше для более мягких 
фруктов) и положите в чашку, но не 
наполняйте ее более чем на 
половину. Затем налейте воду в 
чашку, пока кусочки фруктов не 
покроются водой.

2. Зафиксируйте основной двигатель 
чашкой. Когда прозрачная чашка 
фиксируется с основным двигателем, 
при нажатии на нее включается 
предохранительный выключатель, и 
синий свет будет мигать дважды 
после включения питания.

3.  Дважды нажмите на кнопку 
переключателя, чтобы запустить 
устройство (дважды нажмите в 
течение 1 секунды). Если питание 
включено на полную мощность, но 
двигатель застрял, удалите 
застрявший предмет, переверните 
чашку вверх дном, дважды нажмите 
на переключатель еще раз, чтобы 
перезапустить блендер. Синий свет 
будет гореть 45 секунд.

4.  После запуска двигателя 
переверните устройство вверх дном 
и встряхните чашку горизонтально 
из стороны в сторону в направлении 
вверх, позволяя фруктам 
взаимодействовать с лезвием.

5. Из-за различной текстуры 
фруктов, наблюдайте за фруктами во 
время смешивания и нажмите на 
кнопку переключателя, чтобы 
прекратить смешивание. Если 
индикатор погаснет, слегка нажмите 
на переключатель, индикатор мигнет 
синим 5 раз, чтобы указать на 
наличие питания, и будет мигать 
красным в течение 5 секунд, чтобы 
указать на нехватку электроэнергии.



6. После того как сок будет приготовлен, открутите 
основное устройства для дальнейшего употребления 
сока. Когда чашка отделяется от основного двигателя, 
предохранительный выключатель отключается до 
состояния отключения питания, кнопка мигает красным 
только 5 раз. Очистите устройство сразу после 
использования и простерилизуйте его с помощью соли, 
чтобы избежать бактерий. Перед очисткой закройте 
крышку гнезда постоянного тока зарядного устройства 
USB, чтобы внутрь не попала вода.

7. Аккумулятор этого устройства перезаряжаемый. 
Вставьте зарядку мобильного телефона в USB-порт для 
зарядки, мигающий синий индикатор указывает на то, 
что аккумулятор заряжается.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор 
перестанет мигать и будет гореть постоянно. Если 
программа напряжения обнаруживает, что батарея 
повреждена, индикатор будет мигать красным.
Примечание: блендер не может работать во время зарядки, а 
заряд с током более 0,6 А может зарядить аккумулятор быстрее.

зарядка мобильного телефона

компьютер

Меры предосторожности при 
использовании аккумулятора
1. Не заменяйте батарею при нормальном 
использовании.
2. Если произошла утечка батареи: не прикасайтесь к 
жидкости батареи, так как она очень едкая, в 
противном случае немедленно протрите ее сухой 
тканью.
3. Перед тем, как выбросить продукт, необходимо 
извлечь аккумулятор, как указано ниже:
a) Отверткой поднимите заднюю крышку в щели 
гнезда постоянного тока и снимайте кнопки на краю 
одну за другой, пока крышка не будет снята.
б) Снимите внутренние провода и снимите 
аккумулятор.
4. Перед разборкой изделия убедитесь, что питание 
отключено.
5. Аккумулятор следует утилизировать безопасно.

Меры предосторожности
Подробно прочтите инструкции в этом руководстве и 
сохраните его для использования в будущем.
1. Не снимайте чашку во время работы устройства 
и не касайтесь вращающихся частей.
2. Если продукты застряли во время смешивания, 
выключите питание, удалите застрявшие 
продукты и перезапустите блендер.
3. Не кладите в чашку твердую пищу, тем более не 
превышайте количество пищи больше чем на 
половину размера чашки. Затягивайте чашку при 
работе.
4. Это устройство не подходит для измельчения 
мяса, орехов и бобов, так как это может привести 
к поломке и повлиять на срок службы устройства.
5. Немедленно выпейте сок. Не оставляйте более 
чем на 6 часов или на ночь, чтобы предотвратить 
гниение и запах в чашке.
6. Если USB-провод или вилка повреждены, не 
используйте устройство.
7. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. 
Вынимая вилку, не тяните за провод USB.
8. Не очищайте изделие чистящей водой.
9. Убедитесь, что разъем правильный, 
напряжение зарядного устройства и выход 
составляет 5 В.
10. Не позволяйте детям управлять изделием без 
присмотра взрослых. Храните в недоступном для 
детей месте.
11. Не допускайте контакта USB-провода с 
острыми углами и высокой температурой.
12. Не погружайте изделие в воду или другую 
жидкость.
13. При чистке обязательно закрывайте порт USB 
силиконовой крышкой, чтобы предотвратить 
контакт с водой. Если USB-разъем поврежден, 
прекратите использование продукта и принесите 
технику для ремонта, чтобы предотвратить 
электрическое замыкание. Во избежание травм не 
прикасайтесь к лезвию руками во время чистки.
14. Рекомендуем нарезать фрукты кубиками 
размером не более 20мм * 20мм, чтобы они не 
прилипли и не смешались.
15. Зарядите полностью для достижения 
наилучших результатов при смешивании. При 
низком уровне заряда немедленно зарядите. Не 
используйте блендер во время зарядки.
16. Не используйте продукт в 
легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
17. Устройство смешивает хорошо благодаря 
остроте лезвия, если лезвие повреждено или 
затупилось, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов или к техническому специалисту для его 
замены.










