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Szanowni Państwo, 

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce.

Blender wysokoobrotowy Philipiak Storm działa w oparciu o wiele nowocze-
snych rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, aby z uwagą zapoznali się 
Państwo z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość. 

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Zespół Philipiak Milano
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Bezpieczeństwo użytkowania

OSTRZEŻENIA

1.  Produkt powinien być przechowywany w miejscu znajdującym się poza  
zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom o ograniczonych zdol-
nościach ruchowych, postrzegania lub też osobom bez doświadczenia  
i wiedzy (w tym także dzieciom) korzystać z tego urządzenia lub bawić się 
nim. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez 
dzieci. 

2.  Podczas pracy produktu surowo wzbronione jest dotykanie ostrzy, silnika  
i innych ruchomych części, aby uniknąć urazu lub, aby nie uszkodzić  
urządzenia.

3.  Aby uniknąć porażenia prądem nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki 
do/z kontaktu mokrymi rękami.

4.  Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

5.  Aby przyrządzić gorące napoje lub gorące posiłki należy się upewnić,  
że dzban blendujący i przykrywka są w odpowiednim położeniu. Aby  
uniknąć poparzeń należy zachować ostrożność i nie dotykać gorącego 
dzbana.

6.  Nie należy stosować akcesoriów innych niż z zestawu Philipiak Storm,  
aby nie spowodować awarii urządzenia lub obrażeń ciała. 

7.  Gdy urządzenie się rozgrzewa, należy uważać na parę wydostającą się  
z otworu wylotowego, aby uniknąć poparzenia.

8.  Surowo zabronione jest wkładanie głównego korpusu do wody lub innej 
cieczy. Nie należy także dopuszczać do mycia tych elementów wodą lub  
innymi cieczami, aby uniknąć uszkodzenia części elektrycznych.

9.  Zabronione jest stosowanie tego produktu w pobliżu źródła wysokich  
temperatur, silnego pola magnetycznego, w celu uniknięcia uszkodzenia, 
awarii urządzenia lub pożaru.

10.  Nie należy otwierać pokrywy dzbana i wyjmować potrawy ze środka,  
gdy urządzenie pracuje. Podczas pracy zabrania się przemieszczania  
urządzenia oraz dotykania ruchomych części, aby zapobiec wypadkowi.
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Bezpieczeństwo użytkowania

UWAGI

1.  Produkt ten należy do Klasy I urządzeń elektrycznych. 

2.  Napięcie wejściowe tego produktu wynosi 220-240 V ~ 50/60 Hz. Należy  
sprawdzić lokalne napięcie zasilające przed podłączeniem urządzenia  
do zasilania. Wyższe lub niższe napięcie może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 

3.  Podczas pracy urządzenie powinno być umieszczone na stabilnej  
i twardej powierzchni. Zabrania się używania produktu na powierzchni  
pochyłej lub niestabilnej.

4.  Aby uniknąć zagrożenia, przed montażem, demontażem, wymianą  
jakichkolwiek części lub przed czyszczeniem produktu należy się upewnić, 
że wtyczka zasilająca została odłączona.

5.  Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się upewnić,  
że przewód zasilający, wtyczki i inne części nie są uszkodzone. W przypad-
ku uszkodzenia, należy zaprzestać korzystania z urządzenia. W tej sytuacji  
należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 

6.  W przypadku zablokowania ostrzy, należy odłączyć wtyczkę zasilającą,  
a następnie usunąć składniki z zablokowanych ostrzy.

7.  Podczas czyszczenia noża mieszającego należy uważać na ostrza. Aby  
uniknąć zranienia można używać rękawic ochronnych.

8.  Przed podłączeniem zasilania, należy się upewnić, że dzban i pokrywka  
zostały odpowiednio zainstalowane, w przeciwnym razie urządzenie nie 
uruchomi się. Zainstaluj także małą pokrywkę.

9.  Gdy potrawa jest gotowa, należy zaczekać, aż ostrze przestanie się krę-
cić. Dopiero wtedy można zdjąć dzban mieszający, pokrywę oraz inne  
demontowalne części.

10.  Ochrona kontroli temperatury: produkt posiada moduły zabezpieczające 
przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie pracuje przez długi czas, co prowa- 
dzi do przegrzania, automatycznie wstrzyma pracę. Wtedy należy odłączyć 
zasilanie, odczekać 30 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie konty- 
nuować pracę.

11.  Należy odnieść się do specyfikacji lub przepisów, gdzie określono ilości 
dodawanych składników. Nadmierna ilość składników może spowodować 
uszkodzenie silnika i wystąpienie oblepienia ostrzy itp.

12.  Podczas korzystania z funkcji podgrzewania nie należy dodawać składni- 
ków ani wody, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
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Opis urządzenia

1. Mała pokrywka.

2. Pokrywa.

3. Dzban mieszający.

4. Korpus główny.

OPIS URZĄDZENIA 
 

 
1. Mała pokrywka. 
2. Pokrywa. 
3. Dzban mieszający. 
4. Korpus główny. 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
 
1. Należy dokładnie umyć i wysuszyć dzban mieszający i inne elementy mające kontakt z żywnością. 
2. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia ostrzy, aby uniknąć skaleczeń.  
3. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych 
lub płynów o właściwościach żrących. 
4. Podczas korzystania z funkcji podgrzewania objętość płynu i składników nie powinna być większa 
niż 1400 ml. 
5. Produkty spożywcze należy umyć i pokroić w kostki o wielkości nie większej niż 4 cm.  
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1.  Należy dokładnie umyć i wysuszyć dzban mieszający i inne elementy mające 
kontakt z żywnością.

2.  Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia ostrzy, aby uniknąć  
skaleczeń. 

3.  Do czyszczenia tego produktu nie należy używać środków czyszczących  
o właściwościach ściernych lub płynów o właściwościach żrących.

4.  Podczas korzystania z funkcji podgrzewania objętość płynu i składników  
nie powinna być większa niż 1400 ml.

5.  Produkty spożywcze należy umyć i pokroić w kostki o wielkości nie większej 
niż 4 cm. 

Przed pierwszym użyciem

Użytkowanie
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Start / Stop - po wybraniu odpowiedniej funkcji w menu, należy nacisnąć przy-
cisk Start/Stop aby włączyć urządzenie. W trakcie pracy urządzenia wszystkie 
przyciski oprócz Start/Stop są nieaktywne. Po ponownym naciśnięciu przyci-
sku Start/Stop urządzenie zatrzyma pracę i powróci do trybu gotowości. W try-
bie gotowości, po wybraniu funkcji w menu, jeśli naciśnięty zostanie przycisk 
prędkości  i/lub czasu „+” lub „-”, urządzenie znajdzie się w trybie ręcznej regula-
cji. Wówczas także można ręcznie zmienić temperaturę.

Gotowanie - nacisnąć i przytrzymać przycisk, urządzenie wyda sygnał dźwię-
kowy, a wyświetlacz pokaże odpowiednią temperaturę. Aby ustawić tempera-
turę gotowania (60°C-70°C-80°C-90°C-100°C) należy przycisnąć ponownie na 
przycisk Gotowanie. Funkcja gotowania włączy się automatycznie 3s po jej 
wybraniu, a wyświetlacz pokaże wybraną przez nas temperaturę gotowania.  
Aby włączyć tryb podtrzymywania ciepła należy wcisnąć i przytrzymać przycisk  
Gotowanie. Po 3s urządzenie wyda dźwięk i program podtrzymania ciepła  
włączy się. Wyświetlacz pokaże temperaturę podgrzewania o wartości 55°C. 

Pulsowanie - w stanie gotowości należy przytrzymać dłużej przycisk Pul-
sowanie / Mycie. Wskaźnik Pulsowanie / Mycie zaświeci światłem ciągłym.  
Urządzenie uruchomi się w wolnym tempie i będzie pracować na kolejnych 
prędkościach od 1 do 9.  Po zwolnieniu przycisku Pulsowanie / Mycie urządze-
nie zatrzyma pracę.

Czas +, Czas -, Prędkość +, Prędkość -  funkcje wykorzystywane do usta-
wień ręcznych. Nacisnąć przycisk Czas +  lub Czas - w trybie gotowości, aby 
ustawić czas pracy zgodnie z preferencjami użytkownika.  Nacisnąć przycisk 
Prędkość + lub Prędkość -, aby ustawić prędkość obrotową silnika zgodnie  
z preferencjami użytkownika. Wskaźnik Start / Stop zacznie migać (oczeki- 
wanie na naciśnięcie przycisku Start / Stop). Nacisnąć przycisk Start / Stop  
aby urządzenie rozpoczęło pracę. Wyświetlacz pokaże wybraną moc i zacznie 
odliczać. Wskaźnik Start / Stop pozostanie włączony.

Sok - w trybie gotowości nacisnąć przycisk Sok, urządzenie wyda dźwięk,  
a wskaźnik Sok zaświeci się światłem ciągłym. Wyświetlacz pokaże odpowiedni 
czas i prędkość, wskaźnik Start / Stop zacznie migać.  Należy nacisnąć przy-
cisk Start / Stop aby uruchomić funkcję. Wskaźnik Start / Stop i wskaźnik Sok  
zaświecą światłem ciągłym, urządzenie wyda dźwięk i rozpocznie pracę. 

Użytkowanie



8 - PL

Zupa - w trybie gotowości należy nacisnąć przycisk Zupa, urządzenie wyda 
dźwięk, wskaźnik Zupa zaświeci światłem ciągłym, a wyświetlacz pokaże odpo-
wiedni czas. Wskaźnik Start / Stop zacznie migać, należy go nacisnąć. Wskaź-
nik Start / Stop i wskaźnik Zupa zaświecą światłem ciągłym, urządzenie wyda 
dźwięk i rozpocznie pracę. 

Owsianka , Kukurydza,  Mleko roślinne, Pudding - w trybie gotowości należy 
nacisnąć przycisk Owsianka , Kukurydza,  Mleko roślinne lub przycisk Pud-
ding. Wskaźnik wybranej funkcji zaświeci światłem ciągłym, urządzenie wyda 
dźwięk, a wyświetlacz pokaże czas i prędkość.  Wskaźnik Start / Stop zacznie 
migać, należy nacisnąć przycisk Start / Stop aby rozpocząć pracę urządzenia 
wg automatycznego czasu. Wskaźnik Start / Stop i wybrany wskaźnik funkcji 
zaczną świecić światłem ciągłym. Urządzenie wyda dźwięk i  rozpocznie pracę. 
Wyświetlacz czasu działa cyklicznie, odliczanie pojawia się po osiągnięciu tem-
peratury wrzenia.

Sos, Smoothie - w trybie gotowości należy nacisnąć przycisk Sos lub  
Smoothie. Wybrany wskaźnik funkcji zaświeci światłem ciągłym. Wyświetlacz 
pokaże odpowiedni czas i prędkość, a wskaźnik Start / Stop zacznie migać.  
Po naciśnięciu przycisku Start / Stop, wskaźnik Start / Stop i wskaźnik Sos  
lub Smoothie zaświeci światłem ciągłym. Urządzenie wyda dźwięk i rozpocz- 
nie pracę. Wyświetlacz pokaże czas pracy i moc.

Uwaga: wyświetlacz pokazuje czas od momentu osiągnięcia temperatury 
wrzenia do zakończenia gotowania. Czas osiągnięcia temperatury wrzenia jest 
różny i zależy od objętości wody i produktów spożywczych.

Uwaga: pracę wybranej funkcji automatycznej można przerwać w każdej chwili 
przez naciśnięcie przycisku Start / Stop.

Użytkowanie
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1.  Pokrój składniki na około 4-centymetrowe kawałki (w przypadku mięsa,  
pokrój je na paski i usuń ścięgna).

2. Umieść składniki w kielichu.

3.  W przypadku wybrania funkcji automatycznej dodaj odpowiednią ilość 
wody lub mleka do dzbana. 

4.  Ustaw dzbanek na w prawidłowym położeniu w korpusie głównym (patrz 
rysunek 1).

      Rysunek 1.

5.   Podłącz wtyczkę do kontaktu i włącz zasilanie. Ekran wyświetlacza zaświeci 
się, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. 

6.  Wciśnij wybrany przycisk funkcji, np. „Sok”. Po wybraniu funkcji wciśnij przy-
cisk Start / Stop, aby przejść w tryb roboczy. Urządzenie rozpocznie pracę.

7.  Po zakończeniu pracy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i powróci do  
stanu gotowości. Odłącz przewód zasilający, a następnie otwórz pokrywę 
przekręcając ją w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara 
(podczas otwierania pokrywy należy uważać na wydobywającą się parę,  
aby uniknąć poparzeń!).

8.  Przelej potrawę i dodaj przyprawy według własnego uznania (potrawę  
należy przelewać powoli, aby uniknąć rozpryskiwania się cieczy).

9.  Po zakończeniu pracy umyj wewnętrzną część dzbana. Użyj wilgotnej  
ściereczki, aby przetrzeć zewnętrzną obudowę urządzenia.

UżytkowanieUżytkowanie 
1. Pokrój składniki na około 4-centymetrowe kawałki (w przypadku mięsa, pokrój je na paski 

i usuń ścięgna). 
2. Umieść składniki w kielichu. 
3. W przypadku wybrania funkcji automatycznej dodaj odpowiednią ilość wody lub mleka do 

dzbana.  
4. Ustaw dzbanek na w prawidłowym położeniu w korpusie głównym (patrz rysunek 1). 

 
Rysunek 1. 
 

5.  Podłącz wtyczkę do kontaktu i włącz zasilanie. Ekran wyświetlacza zaświeci się, a 
urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.  

6. Wciśnij wybrany przycisk funkcji, np. „Sok”. Po wybraniu funkcji wciśnij przycisk Start / 
Stop, aby przejść w tryb roboczy. Urządzenie rozpocznie pracę. 

7. Po zakończeniu pracy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i powróci do stanu gotowości. 
Odłącz przewód zasilający, a następnie otwórz pokrywę przekręcając ją w kierunku 
przeciwnym do kierunku wskazówek zegara (podczas otwierania pokrywy należy 
uważać na wydobywającą się parę, aby uniknąć poparzeń!). 

8. Przelej potrawę i dodaj przyprawy według własnego uznania (potrawę należy przelewać 
powoli, aby uniknąć rozpryskiwania się cieczy). 

9. Po zakończeniu pracy umyj wewnętrzną część dzbana. Użyj wilgotnej ściereczki, aby 
przetrzeć zewnętrzną obudowę urządzenia. 

 
UWAGA: 

1. Aby potrawy miały właściwą / swoistą dla nich konsystencję należy wybierać właściwe dla 
nich funkcje.  

2.  Należy pamiętać, że korzystając z funkcji gotowania, ilość płynów nie powinna 
przekraczać 1,4 l, a maksymalny poziom płynów dla funkcji zimnych płynów nie może 
być większy niż 1,75 l. 

3.  Podczas przyrządzania napojów z owoców i warzyw, należy wcześniej usunąć z nich 
twarde części, a następnie włożyć je do dzbana i dodać odpowiednią ilość wody lub 
mleka. 

4. Nie należy stosować tego urządzenia do bezpośredniego podgrzewania mleka, mleka 
roślinnego, puddingu i innych lepkich cieczy, ponieważ spowoduje to przywieranie 
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UWAGA:

1.  Aby potrawy miały właściwą / swoistą dla nich konsystencję należy  
wybierać właściwe dla nich funkcje. 

2.   Należy pamiętać, że korzystając z funkcji gotowania, ilość płynów nie  
powinna przekraczać 1,4 l, a maksymalny poziom płynów dla funkcji  
zimnych płynów nie może być większy niż 1,75 l.

3.   Podczas przyrządzania napojów z owoców i warzyw, należy wcześniej  
usunąć z nich twarde części, a następnie włożyć je do dzbana i dodać  
odpowiednią ilość wody lub mleka.

4.  Nie należy stosować tego urządzenia do bezpośredniego podgrzewania  
mleka, mleka roślinnego, puddingu i innych lepkich cieczy, ponieważ  
spowoduje to przywieranie potrawy do dna, co może skutkować  
spaleniem potrawy i powstaniem nieprzyjemnego zapachu.

5.  W celu wydłużenia okresu użytkowania urządzenia, zaleca się, by czas  
ciągłego mieszania nie przekraczał 5 minut.

6.  W przypadku wystąpienia śladów przywierania potrawy do dna, nie  
należy używać ostrych narzędzi do ich usunięcia. Najlepszą metodą jest  
namoczenie w gorącej wodzie, a następnie wyszorowanie szczotką. 

1.  Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie.

2.  Ze względów bezpieczeństwa dzban należy czyścić po ostygnięciu. 

3.   Należy uważać na ostrza, aby uniknąć skaleczenia podczas czyszczenia 
dzbana. 

4.  Do czyszczenia nie należy stosować środków chemicznych.

5.   Do wycierania powierzchni produktu nie należy stosować gąbki drucianej 
ani twardej szczotki.

6.   Nie należy zanurzać głównego korpusu, przewodu zasilającego ani żadnych 
komponentów elektrycznych w cieczy.

7.   Nie należy bezpośrednio moczyć głównego korpusu i spodniej części  
dzbana.

Użytkowanie

Czyszczenie, konserwacja, wskazówki
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8.   Po wyczyszczeniu produktu, należy użyć suchej ściereczki, aby wytrzeć  
pozostałości i wysuszyć urządzenie.

9.  Nie należy wystawiać produktu, przewodu zasilającego ani akcesoriów  
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

10.   W przypadku gdy pozostałości w dzbanie są zaschnięte, należy dzban na-
moczyć w wodzie, a po zmiękczeniu po 0,5 - 1 godziny, umyć go i wytrzeć.

Wskazówki

Czyszczenie, konserwacja, wskazówki

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów: 
 

Opis awarii  Możliwe przyczyny  Sposoby postępowania  
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Opis awarii Możliwe przyczyny Sposoby postępowania 

Kontrolka  
nie świeci. 

-  Wtyczka zasilania nie jest 
prawidłowo podłączona.

-  Nieprawidłowe założenie głów-
nego korpusu i dzbana.

-  Pokrywa nie jest odpowiednio 
zamontowana.

-  Należy sprawdzić przewód zasilający i upewnić 
się, że jest odpowiednio podłączony do zasilania.

-   Należy ustawić dzban na korpusie głównym,  
a następnie przekręcić go do momentu  
usłyszenia charakterystycznego dźwięku.

-  Należy sprawdzić, czy położenie dzbana jest 
wyrównane w stosunku do pokrywy.

Kontrolka  
świeci się,  

ale urządzenie 
nie działa. 

- Nie dodano wody do dzbana.
-  Nie wciśnięto przycisku  

start / stop

-  Należy dodać wody do poziomu wody danej 
funkcji.

-   Po wybraniu odpowiedniej funkcji należy wci-
snąć przycisk start / stop

Gotowanie  
nie wyłącza się.

- Produkt jest wadliwy.
-  Należy skontaktować się z Biurem Obsługi 

Klienta. 

Brak reakcji  
na przycisk.

-  Krótka przerwa w zasilaniu, 
reset systemu. 

-  Po odłączeniu zasilania na 15 minut, należy 
ponownie włączyć urządzenie. 

Żywność nie jest 
blendowana. 

-  Za dużo lub za mało wody.
- Napięcie zasilania jest za niskie.
-  Za dużo lub za małos 

kładników.
- Produkt jest wadliwy. 

- Należy dodać wody do prawidłowego poziomu. 
-  Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne 

urządzenia.
-  Należy przestrzegać instrukcji obsługi.
-  Należy skontaktować się z Biurem Obsługi 

Klienta. 

Potrawa jest  
niedogotowana. 

- Za dużo lub za mało wody.  - Należy dodać wody.

Kod błędu E01.  - Zwarcie czujnika temperatury. 
- Należy skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

Kod błędu E02. 
-  Obieg czujnika temperatury  

nie jest zamknięty. 
-  Należy skontaktować się z Biurem Obsługi 

Klienta.

Kod błędu E03. - Temperatura jest zbyt wysoka.
-  Należy wyłączyć urządzenie na 15 minut i włą-

czyć ponownie.

Kod błędu E04.
-  Niskie napięcie sterowania 

elektronicznego (<160V).
-  Należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone 

do napięcia wskazanego na etykiecie.

Kod błędu E05.
-  Zbyt wysokie napięcie sterow-

ania elektronicznego (>270V).
-  Należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone 

do napięcia wskazanego na etykiecie.

Urządzenie 
wyłączyło się 

podczas pracy.

- W przypadku zbyt wysokiej 
temperatury silnika, system 
zabezpieczający przed jego 
przegrzaniem automatycznie 
odcina zasilanie w celu ochrony 
silnika.

- Urządzenie uruchomi się po schłodzeniu.

Ostrze  
nie kręci się  

po uruchomie-
niu urządzenia.

- Dodano za dużo składników 
lub są one zbyt duże. - Produkt 
jest wadliwy.

 - Należy pokroić składniki na małe kawałki. - 
Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Rozwiązywanie problemów
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Nazwa urządzenia: Blender wysokoobrotowy Philipiak Storm
Model: BHS 1002
Napięcie namionowe: 220-240 V~ 50/60 Hz
Moc mieszania: 1200 W
Moc grzewcza: 800 W
Maksymalna pojemność dla napoju zimnego: 1,75 L
Maksymalna pojemność dla napoju gorącego: 1,4 L
Prędkość obrotowa silnika: 10000-28000 obr/min

Dane techniczne

Prawidłowe utylizowanie produktu.

Znak ten wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany 
razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego na tere-
nie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwa-
nia odpadów, należy postąpić odpowiedzialnie i przekazać 
produkt do recyklingu. 



Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.

Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. Dziękujemy!

Distrybutor:
ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp.K., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska, NIP: 701-039-17-67

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość. 




