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UA
1. Контролер живлення 
2. Кнопка живлення 
3. Кнопка турбо режиму 
4. Основний корпус 
5. Рука змішування 
6. Стакан з кришкою 
7. Кришка подрібнювача 
8. Лезо подрібнювача 
9. Лезо для подрібнення льоду для подрібнювача 
10. Чаша для подрібнювача 
11. З’єднувальний вузол віночка 

EN
1. Power controller
2. Power button
3. Turbo button
4. Main body
5. Blending arm
6. Beaker with lid
7. Chopper cover
8. Chopper blade
9. Ice-crushing blade for the chopper
10. Chopper bowl
11. Whisk coupling unit

RU
1. Регулятор мощности 
2. Кнопка питания 
3. Кнопка турбо режима
4. Основной корпус 
5. Смесительная рука 
6. Стакан с крышкой 
7. Крышка измельчителя 
8. Нож измельчителя 
9. Лезвие для измельчения льда для измельчителя 
10. Чаша измельчителя 
11. Соединительный узел венчика



СИСТЕМА З’ЄДНАННЯ FIX PLUS ·     ·    FIX PLUS COUPLING SYSTEM 
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Ця інструкція з експлуатації підходить для різних моделей ручних блендерів Cecotec: 

PowerGear 1500 і PowerGear 1500 Pro. 

Уважно прочитайте наступні інструкції та збережіть цю інструкцію для використання в 

майбутньому або для нових користувачів. 

1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних 
заходів безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та/або 
травмування людей. Переконайтеся, що ви уважно прочитали цю інструкцію з експлуатації 
перед використанням цього продукту. 

1. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на паспортній 
табличці приладу, і що розетка заземлена. 

2. Цей прилад не призначений для використання особами зі зниженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони 
не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо безпечного 
використання приладу від особи, яка несе відповідальність за їхню безпеку та 
усвідомлює пов’язану з цим небезпеку. 

3. Прилад не призначений для використання дітьми віком до 8 років. Ним можуть 
користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під постійним 
наглядом. 

4. Тримайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці віком до 8 років. 
5. Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з 

пристроєм. Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується дітьми 
або поблизу них. 

6. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми. 
7. Леза гострі. Поводьтеся з ними обережно. 
8. Не залишайте прилад без нагляду під час використання. Від’єднайте його від 

електромережі, коли закінчите користуватися ним або коли виходите з кімнати. 
9. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо 

шнур пошкоджено, його має замінити офіційна служба технічної підтримки Cecotec, 
щоб уникнути будь-якої небезпеки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте прилад, якщо його шнур, вилка або корпус 
пошкоджені, а також після того, як він несправно працює, упав або будь-яким чином 
пошкоджений.

10. Ні в якому разі не скручуйте, не згинайте, не натягуйте та не пошкоджуйте шнур 
живлення. Захищайте його від гострих країв і джерел тепла. Не дозволяйте йому 
торкатися гарячих поверхонь. Не дозволяйте шнуру звисати з краю робочої 
поверхні або стільниці. 

11. Використання аксесуарів, не рекомендованих або проданих виробником, може 
призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм. 

12. Прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або 
окремої системи дистанційного керування. 

13. Вимкніть блендер і від'єднайте його від мережі, коли він не використовується та 
перед чищенням. Потягніть за вилку, а не за шнур, щоб від’єднати його від розетки. 

14. Не підключайте прилад до джерела живлення, поки він не буде повністю зібраний. 
Від’єднайте блендер від розетки, перш ніж розбирати його або працювати з лезами.  
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15. Не використовуйте прилад довше 1 хвилини. Не використовуйте подрібнювач довше 20 
секунд. 

16. Не обробляйте більше трьох партій без перерви. Перш ніж продовжити використання, 
дайте приладу охолонути до кімнатної температури. 

17. Цей прилад призначений лише для домашнього використання. Він не підходить для 
комерційного чи промислового використання. Не використовуйте його на вулиці. 

18. Не занурюйте блендер, його шнур живлення або вилку у воду чи будь-яку іншу рідину. 
19. Коли прилад не використовується, зберігайте його та інструкцію з експлуатації в 

безпечному та сухому місці. 

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Після видалення упаковки переконайтеся, що всі деталі та аксесуари наявні та 

непошкоджені. Не використовуйте прилад, якщо він має видимі пошкодження. У 
такому випадку зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec. 

2. Очистіть склянку, віночок, чашу подрібнювача, лезо подрібнювача, кришку 
подрібнювача та ручку змішування вручну теплою водою з миючим засобом. 
Корпус блендера можна протерти чистою тканиною. 

3. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на паспортній 
табличці приладу

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

BATIDORA - PowerGear 1500 y PowerGear 1500 Pro
Ручний блендер ідеально підходить для приготування діпів, соусів, супів, майонезу та

дитячого харчування, а також для змішування та приготування молочних коктейлів. .
1. Вставте ручку змішування в основний корпус і поверніть її за годинниковою 

стрілкою, доки вона не зафіксується. 
2. Помістіть інгредієнти в стакан і, щоб запобігти розбризкуванню, повністю занурте 

захисний кожух леза в інгредієнти. 

Ви можете використовувати ручний блендер у склянці або будь-якій іншій ємності. 

3. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку живлення або кнопку турбо. Ви можете 
регулювати потужність за допомогою диска на верхній частині основного корпусу. 

4. Змішайте інгредієнти, повільно переміщаючи прилад вгору, вниз і по колу.

ПОДРІБНЮВАЧ - PowerGear 1500 Pro
Подрібнювач ідеально підходить для твердих продуктів, таких як м'ясо, сир, цибуля, 

зелень, часник, морква, волоські горіхи, мигдаль, чорнослив тощо. 

УВАГА: леза дуже гострі! Будьте дуже обережні, поводячись з ними. 

1. Помістіть леза подрібнювача або леза для подрібнення льоду в чашу подрібнювача та
натисніть на них, доки вони не зафіксуються. 
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2. Помістіть інгредієнти в чашу подрібнювача; розмір твердих інгредієнтів не повинен 

перевищувати 2 см. 

3. Покладіть кришку подрібнювача на чашу подрібнювача. 

4. Прикріпіть основний корпус до кришки подрібнювача, повертаючи її за 

годинниковою стрілкою до фіксації. 

5. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку живлення або кнопку турбо, ви можете 

вибрати рівень потужності (1-8) за допомогою диска на верхній частині корпусу. 

Ви можете знайти приблизний час і максимальну кількість у наступній таблиці: 

Продукти харчування Максимальна вага (г) Час роботи (с)

 М'ясо    300    15

 Трави    50    10

Горіхи, мигдаль    150    10

Сир    100    10

Хліб    80    10

Цибуля    200    10

Печиво    150    10

М'які фрукти    200    10

ВІНОЧОК - PowerGear 1500 Pro
Віночок призначений для збивання вершків, збивання яєчних білків, замішування тіста 

для бісквітів і готових десертів. 

1. Вставте вінчик у з’єднувальний блок віночка. 
2. Під’єднайте з’єднувальний блок до основного корпусу та поверніть його за 

годинниковою стрілкою до фіксації. 
3. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути ручний блендер, і натисніть кнопку 

турбо приблизно через 30 секунд, щоб запобігти розбризкуванню інгредієнтів. 

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

• Від’єднайте блендер від мережі та від’єднайте аксесуари перед чищенням або 
зберіганням. 

• Протріть основний корпус, кришку подрібнювача та з’єднувальний блок віночка 
мокрою тканиною, не занурюйте їх у воду. 

• Якщо їжа не легко змивається з леза або віночка, налийте воду та краплю миючого 
засобу для посуду в стакан або чашу подрібнювача, увімкніть блендер, занурте в 
воду ручку змішування або віночок і натисніть кнопку живлення приблизно на 10 
секунд. Від’єднайте від мережі, промийте під проточною водою та ретельно 
висушіть. 

• Коли блендер не використовується, зберігайте його в чистому сухому місці. 
Переконайтеся, що прилад чистий і сухий, а також відключений від джерела 
живлення. .

УВАГА: ріжучі кромки лез дуже гострі, чистіть їх обережно.
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5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер продукту: 04064, 04065 (Pro) 

Потужність: 1500 Вт Напруга і частота: 220-240 

В змінного струму ~ 50/60 Гц 

Зроблено в КНР | Розроблено в Іспанії 

6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ
Європейська директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та 
електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові 
електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими 
муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб 

оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також 
мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище. 
Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок 
правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або 
використовує акумулятори, їх слід винести з приладу та утилізувати відповідним чином. 
Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для 
отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

7. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання 
документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному 
стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

· продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 

або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.

· Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 

уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.

· Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 

через постійне використання.

 Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 

2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі 

неправильного використання гарантія не поширюється. 

· Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас 

виникнуть будь-які сумніви, зв’яжіться з офіційною службою технічної підтримки Cecotec 

і надішліть нам підтвердження покупки електронною поштою за адресою: sat@cecotec.es
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Данное руководство по эксплуатации подходит для различных моделей ручных 
блендеров Cecotec: PowerGear 1500 и PowerGear 1500 Pro.
Внимательно прочитайте следующие инструкции и сохраните это руководство по 
эксплуатации для использования в будущем или для новых пользователей.  

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры 
предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током 
и/или травмирования людей. Убедитесь, что вы внимательно прочитали это 
руководство по эксплуатации, прежде чем использовать это устройство. 

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена. 

2. Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не 
имеющими опыта или знаний, если за ними нет постоянного наблюдения или не 
предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и 
пользователь не понимает все риски использования.

3. Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Его могут 
использовать дети старше 8 лет, если они находятся под постоянным присмотром. 

4. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте младше 8 лет. 
5. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с прибором. Необходим 

тщательный надзор, когда прибор используется детьми или рядом с ними. 
6. Дети не должны выполнять работы по очистке и обслуживанию. 
7. Лезвия острые. Обращайтесь с ними осторожно. 
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети, когда 

закончите им пользоваться или когда выйдете из комнаты. 
9. Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур 

поврежден, он должен быть заменен официальной службой технической 
поддержки Cecotec во избежание любой опасности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : не используйте прибор, если его шнур, вилка или корпус 
повреждены, а также после того, как он вышел из строя, упал или был каким-либо 
образом поврежден. 

10. Не перекручивайте, не сгибайте, не натягивайте и не повреждайте шнур питания.
Берегите его от острых краев и источников тепла. Не позволяйте ему касаться
горячих поверхностей. Не допускайте свисания шнура с края рабочей поверхности
или столешницы.

11. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных или не
проданных производителем, может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или травме. 

12. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или
отдельной системы дистанционного управления. 

13. Выключайте и отсоединяйте блендер от сети, когда он не используется, а также
перед очисткой. Чтобы отключить его от розетки, тяните за вилку, а не за шнур. 
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14. Не подключайте прибор к электросети, пока он не будет полностью собран. 
Отключите блендер от сети, прежде чем разбирать его или обращаться с лезвиями. 

15. Не используйте прибор дольше 1 минуты. Не используйте измельчитель дольше 20 
секунд. 

16. Не обрабатывайте более трех партий без перерыва. Дайте прибору остыть до 
комнатной температуры, прежде чем продолжить его использование. 

17. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования. Не используйте его на 
открытом воздухе. 

18. Не погружайте блендер, шнур питания или вилку в воду или любую другую 
жидкость. 

19. Храните прибор и инструкцию по эксплуатации в безопасном и сухом месте, когда 
он не используется. 

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. После снятия упаковки убедитесь, что все детали и аксессуары в наличии и не 

повреждены. Не используйте прибор, если он имеет видимые повреждения. В этом 
случае обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec. 

2. Очистите стакан, венчик, чашу измельчителя, нож измельчителя, крышку 
измельчителя и смесительный рычаг вручную с помощью теплой мыльной воды. 
Вы можете протереть основной корпус блендера чистой тканью. 

3. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
табличке с техническими характеристиками прибора. 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЛЕНДЕР - PowerGear 1500 et PowerGear 1500 Pro
Погружной блендер идеально подходит для приготовления дипов, соусов, супов, 
майонеза и детского питания, а также для смешивания и приготовления молочных 
коктейлей. 
1. Вставьте смеситель в основной корпус и поверните его по часовой стрелке до 

фиксации. 

2. Поместите ингредиенты в стакан и, чтобы предотвратить разбрызгивание, 

полностью погрузите защитный кожух в ингредиенты. 

3. Вы можете использовать ручной блендер в стакане или любой другой емкости. 

4. Включите прибор, нажав кнопку питания или кнопку турбо. Вы можете 

регулировать мощность с помощью диска в верхней части основного корпуса. 

5. Смешайте ингредиенты, медленно перемещая прибор вверх, вниз и круговыми 

движениями.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ - PowerGear 1500 Pro
Измельчитель идеально подходит для твердых продуктов, таких как мясо, сыр, лук, 

зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т. д. 

11
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ВНИМАНИЕ : лезвия очень острые! Будьте очень осторожны при обращении с ними. 

1. Поместите лезвия измельчителя или лезвия для измельчения льда в чашу 

измельчителя и нажмите на них, пока они не встанут на место. 

2. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя; твердые ингредиенты не должны 

быть больше 2 см. 

3. Наденьте крышку измельчителя на чашу измельчителя. 

4. Прикрепите основной корпус к крышке измельчителя, поворачивая его по часовой 

стрелке до фиксации. 

5. Включите прибор, нажав кнопку питания или кнопку турбо режима, вы можете 

выбрать уровень мощности (1-8) с помощью циферблата в верхней части основного 

корпуса. 

Вы можете найти приблизительное время и максимальное количество в следующей 

таблице: 

Еда Максимальный вес (г) Время работы (сек)

Мясо    300    15

Травы    50    10

Орехи, миндаль    150    10

Сыр    100    10

Хлеб    80    10

Лук    200    10

Печенье    150    10

Мягкие фрукты    200    10

ВЕНЧИК-  PowerGear 1500 Pro
Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков и замешивания теста для 

бисквитов и готовых десертов. 

1. Вставьте венчик в соединительный узел. 
2. Подсоедините соединительный узел к основному корпусу и поверните его по 

часовой стрелке до фиксации. 
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить ручной блендер, и примерно через 30 

секунд нажмите кнопку турбо, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.

4. ЧИСТКА И УХОД

• Отключайте блендер от сети и отсоединяйте его принадлежности перед очисткой или
хранением. 

• Протрите основной корпус, крышку измельчителя и соединительный узел венчика
влажной тканью, не погружая их в воду. 

• Если пища не смывается с лезвия или венчика, налейте воду и каплю средства для 
мытья посуды в стакан или чашу измельчителя, включите блендер в сеть, погрузите
насадку для смешивания или венчик и нажмите кнопку питания примерно на 10 секунд. 
Отключите от сети, промойте под проточной водой и тщательно высушите. 



РУССКИЙ

13 POWERGEAR 1500

• Храните блендер в чистом, сухом месте, когда он не используется. Убедитесь, что 

прибор чистый, сухой и отключен от источника питания. .

ВНИМАНИЕ:  Режущие кромки лезвий очень острые, тщательно очищайте их. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул продукта: 04064, 04065 (Pro) 
Мощность: 1500 Вт 
Напряжение и частота: 220-240 В 
переменного тока ~ 50/60 Гц 
Сделано в КНР | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые 
электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычными 
несортированными бытовыми отходами. Старая техника должна 
собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и 

переработку материалов, которые они содержат, и уменьшают воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ “мусорный бак на 
колесах” на изделии напоминает вам об обязательстве утилизировать правильно. Если 
продукт имеет встроенную батарею или съемные батареи, они должны быть вынуты из 
прибора и утилизированы надлежащим образом. 
Потребители должны связаться с местными властями или продавцом для получения 
информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей.

7. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИЯ
Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии 
подтверждения покупки, продукт находится в отличном физическом состоянии и 
использовался надлежащим образом, как описано в данном руководстве. Гарантия не 
распространяется на следующие ситуации: 

· Изделие использовалось не по назначению, подвержено воздействию влаги, 
погружено в жидкости или агрессивные вещества, а также любой другой 
неисправности.
· Изделие было разобрано, модифицировано или отремонтировано лицами, не 
уполномоченными Официальная служба технической поддержки Cecotec. 
· Неисправности, возникающие в результате естественного износа его частей в 
процессе эксплуатации. Гарантийное обслуживание распространяется на все 
производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, исходя из 
действующего законодательства, кроме расходных частей. В случае неправильного 
использования гарантия не действует. 
Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим устройством или у 
вас возникнут сомнения, обратитесь в официальную службу технической поддержки 
Cecotec и отправьте нам подтверждение покупки по электронной почте по адресу: 
sat@cecotec.es
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This instruction manual is suitable for different Cecotec hand blender models: 
PowerGear 1500 and PowerGear 1500 Pro.  
Read the following instructions carefully and keep this instruction manual for future reference 
or new users.

1. SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, in

order to reduce the risk of ��e, electric shock, and/or injury to persons. Make sure you read this

instruction manual thoroughly before using this product.

1. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the

appliance and that the wall outlet is grounded.

2. This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory,

or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person

responsible for their safety, and understand the hazards involved.

3. The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by 

children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.

4. Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.

5. Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close

supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

6. Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.

7. The blades are sharp. Handle them carefully.

8. Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the mains supply when

you ��������� when you leave the room.

9. Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be 

replaced by the o���� Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of 

danger.

WARNING: do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after it 

malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

10. Do not twist, bend, strain, or damage the power cord in any way. Protect it from sharp edges 

and heat sources. Do not let it touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of 

the working surface or countertop. 

11. The use of accessory attachments not recommended or sold by the manufacturer may 

result in ��e, electric shock or personal injury.

12. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate

remote-control system.

13. Turn off and unplug the blender from the mains supply when not in use and before cleaning.

Pull from the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.

14. Do not plug the appliance into the power supply until it is fully assembled. Unplug the

blender before disassembling it or handling the blades.
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15. Do not use the appliance for longer than 1 minute. Do not use the chopper longer than 20

seconds.

16. Do not process more than three batches without interruption. Let the appliance cool down

to room temperature before you continue using it.

17. This appliance is intended for domestic use only. It is not suitable for commercial or 

industrial use. Do not use it outdoors.

18. Do not immerse the blender, its power cord, or its plug in water or any other liquid.

19. Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.

2. BEFORE USE
1. After removing the packaging, make sure all parts and accessories are present and

undamaged. Do not use the appliance if it is visibly damaged. In that case, contact with the

o���� Technical Support Service of Cecotec.

2. Clean the beaker, whisk, chopper bowl , chopper blade, chopper cover, and blending arm by 

hand with warm soapy water. You can wipe the main body of the blender with a clean cloth. 

3. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the

appliance.

3. OPERATION
BLENDER- PowerGear 1500 and PowerGear 1500 Pro
The hand blender is perfectly suitable for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise, and baby 

food, as well as for mixing and preparing milkshakes.

1. Insert the blending arm into the main body and turn it clockwise until it locks.

2. Put the ingredients in the beaker and, to prevent splattering, immerse the blade guard 

completely in the ingredients.

3. You can use the hand blender in the beaker or any other container.

4. Switch the appliance on by pressing the power button or the turbo button. You can adjust 

the power with the dial on top of the main body.

5. Blend the ingredients by moving the appliance slowly up, down, and in circles.

CHOPPER- PowerGear 1500 Pro
The chopper is perfectly suitable for hard foodstuffs, such as meat, cheese, onion, herbs, 

garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, etc.

CAUTION: the blades are very sharp! Be very careful when handling them. 

1. Place the blades of the chopper or the ice-crushing blades in the bowl of the chopper and 

press them until they lock into place.

2. Put the ingredients in the chopper bowl; solid ingredients should not be larger than 2 cm. 

3. Put the chopper cover onto the chopper bowl.

4. Attach the main body to the chopper cover turning it clockwise until it locks. 
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5. Switch the appliance on by pressing the power button or the turbo button, you can choose 

the power level (1-8) with the dial on top of the main body.

You can �����oximate times and maximum quantities in the following table:

Food Maximum weight (g) Operation time (sec)

   Meat    300    15

   Herbs    50    10

   Nuts, almonds    150    10

   Cheese    100    10

   Bread    80    10

   Onions    200    10

   Biscuits    150    10

   Soft fruit    200    10

WHISK-PowerGear 1500 Pro
The whisk is intended for whipping cream, beating egg whites, and mixing dough for sponge 

cakes and ready mix desserts.

1. Insert the whisk into the whisk coupling unit.

2. Connect the coupling unit to the main body and turn it clockwise until it locks.

3. Press the power button to turn the hand blender on, and press the turbo button after 

approximately 30 seconds, in order to prevent the ingredients from splashing.

4. CLEANING AND MAINTENANCE
• Unplug the blender and detach its accessories before cleaning or storing it.

• Wipe the main body, the chopper cover, and the whisk coupling unit with a wet cloth, do 

not immerse them in water.

• If food is not easily rinsed off the blade or whisk, pour water and a drop of dish soap in the 

beaker or the chopper bowl, plug in the blender, immerse the blending arm or the whisk, 

and press the power button for about 10 seconds. Unplug, rinse under running water, and 

dry thoroughly.

• Store the blender in a clean, dry place when not in use. Make sure the appliance is clean 

and dry, and unplugged from the power supply.

CAUTION: The cutting edges of the blades are very sharp, clean them carefully.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product reference: 04064, 04065 (Pro)

Power: 1500 W

Voltage and frequency: 220-240 VAC ~ 50/60 Hz

Made in P.R.C. | Designed in Spain
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6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES
The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE), speci�es that old household electrical appliances must 

not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances 

must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling 

of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to 

dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, 

they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 

correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 

of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been 

given proper use, as explained in this instruction manual. The warranty will not cover the 

following situations:

· The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, 

exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault 

attributable to the customer.

· The product has been disassembled, modi�ed, or repaired by persons, not authorised by 

the of�cial Technical Support Service of Cecotec.

· Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. The warranty 

service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current 

legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply. 

If at any point, a fault is detected, contact the of�cial Technical Support Service of Cecotec

and send us your proof of purchase via e-mail at:

sat@cecotec.es
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