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STM-250.1

Bedienungsanleitung

Stabmixer



Stabmixer                                 STM-250.1                                Deutsch



250W max

Umweltgerechte Entsorgung
                   
                   Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- 
                   oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt 
                   entsorgt werden muss.
                   Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and 
ElectronicEquipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) 
(2012/19/EU)wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der 
bestmöglichenRecyclingtechniken wiederzuverwerten, um die 
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen 
zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich 
für weitere Informationen über die korrekte Entsorgungvon Elektro- 
und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung : 220-240V~50/60Hz 
Leistung:                  250W max 

220-240V~50/60Hz,
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STM-250.1

Návod k použití

Tyčový mixér



(220-240V~50/60Hz, 250W max).

Tyčový mixér                              STM-250.1                                 Česky



Technické údaje:
 
Provozní napětí:      220-240V~50/60Hz 
Výkon:                     250W max 

Likvidace

                 Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a 
                 elektrické spotřebiče třídit od domácího odpadu. WEEE 
                 směrnice (anglicky: Waste of Electrical and Electronic 
                 Equipment; CZ: Směrnice pro tříděný sběr elektrických a 
elektronických starých spotřebičů (2012/19/EU) byla zavedena, 
aby byly staré spotřebiče optimálně recyklovány a minimalizoval 
se vliv na životní prostředí, třídily se nebezpečné látky a zabránilo 
se dalším skládkám. Pro další informace ke správné likvidaci a 
recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů se prosím 
obraťte na úřady v místě Vašeho bydliště.
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STM-250.1

Uputa za korištenje

Štapni mikser



(220-240V~50/60Hz, 250W max).

Štapni mikser                              STM-250.1                             Hrvatski



Zbrinjavanje u otpad

Nazivni napon:         220-240V~50/60Hz 
Nazivna snaga:        250W max 

Likvidace

                Simbol na uređaju označava da se EE uređaji ne smije zbrinjavati 
                u komunalni otpad. Direktiva WEEE (engl.: Waste of Electrical and 
                Electronic Equipment; njem.: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) 
                o EE otpadu (2012/19/EU) je donesena, kako bi se proizvodi 
reciklirali korištenjem raspoloživih optimalnih procesa recikliranja te 
minimizirao utjecaj na okoliš, tretirale opasne supstance i spriječilo 
nastajanje deponija otpada. Za više informacija o zbrinjavanju i 
recikliranju EE otpada obratite se lokalnim vlastima.
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STM-250.1

Használati Útmutató

Botmixer



Botmixer                                   STM-250.1                                Magyar



Áramtalanítás:

                A termék az összes elektromágneses mezőre (EMF) vonatkozó 
                szabványnak megfelel.  A termék élettartama végén ne helyezze 
                normál háztartási vagy kereskedelmi hulladékba.
                EU szabvány került az elektromos és elektronikai eszközökre 
vonatkozóan bevezetésre (2012/19/EU), hogy az optimálisan 
rendelkezésre álló újrahasznosítási elveket kövessük,  a környezeti hatást 
minimalizáljuk, környezetre káros anyagokat kiszűrjük/ kezeljük, 
hulladéklerakókat kerüljük.További információért az elektromos és 
elektronikaikészülékek helyes elhelyezéséről forduljon a helyi 
hatóságokhoz. 

(220-240V~50/60Hz, 250W max).

Technikai adatok: 

Hálózati feszültség:        220-240V~50/60Hz 
Teljesítmény:                  250W max



Tyčový mixér
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STM-250.1

Návod na obsluhu



Tyčový mixér                          STM-250.1                             Slovensky



Technické údaje:
 
Prevádzkové napätie:     220-240V~50/60Hz 
Výkon:                             250W max

Likvidácia

                Tento symbol na výrobku znamená, že vaše elektrické alebo 
                elektronické zariadenia nesmú byť odstránené s domovým 
                odpadom, ale musia byť zlikvidované oddelene. WEEE-
                Smernica (z engl.: Odpad z elektrických a elektronických 
zariadení; Slovensky: Elektrické a elektronické zariadenia odpad) 
(2012/19 / EÚ) smernica bola založená za účelom poskytovania 
produktov s využitím najlepších dostupných techník recyklácie, 
recykláciu, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, na 
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zabránilo sa ďalším 
skládkam. Pre viac informácií o správnej likvidácii elektrických a 
elektronických zariadení a odpadu, sa obráťte na miestne úrady.

(220-240V~50/
60Hz, 250W max).


