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INFORMACION GENERAL
- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones. Guarde el folleto en un 
lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.  
- Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buen estado, si tiene dudas no utilice el aparato y 
devuélvaselo a su distribuidor. 
- El embalaje está compuesto de plásticos, y otros… Que podrian resultar peligrosos por lo que sería aconsejable 
mantener fuera del alcance de niños.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños resultantes del incumplimiento de las instruccio-
nes relativas al uso correcto del aparato.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico.
- Este aparato puede ser manejado por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con 
falta de experiencia y / o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del 
aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello. Los niños deben mantenerse alejados del aparato y del 
cable de alimentación, y además no deben manejar el aparato. Impida que los niños jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños. Guardar el aparato en un lugar
inaccesible para los niños.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.¡No tratar de lavarlo en 
el lavavajillas! ¡No utilizar el aparato al lado de un fregadero lleno de agua!
- Antes de limpiarlo observe que esté desconectado.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o persona con 
formación similar para evitar cualquier peligro.
- Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar cualquier accesorio o acercarse a las 
piezas móviles del aparato.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
- Este aparato ha sido concebido solo para uso doméstico y no debe ser utilizado con ningún otro objetivo o aplica-
ción, por ejemplo el uso no doméstico o en una aplicación comercial.
- Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con facultades físicas, senso-
riales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento del producto, a menos que hayan recibido supervisión o 
instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o persona con 
formación similar para evitar cualquier peligro.
- No permita que los niños utilicen el exprimidor sin supervisión.
- Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar cualquier accesorio o acercarse a las 
piezas móviles del aparato.

IMPORTANTE
Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas.

PELIGRO
No sumerja el motor de este aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo aclare colocándolo directamente debajo del 
grifo. 

ESP INSTRUCCIONES DE USO
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCION Y GUARDELAS PARA PODER CONSULTARLAS EN UN FUTURO - PARA 
REDUCIR LOS POSIBLES RIESGOS POR INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE DAÑOS PERSONALES, TENGA EN 

CUENTA LO SIGUIENTE

1.Todos los demás componentes pueden lavarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de batir o picar alimentos 
muy salados, debe aclarar inmediatamente las cuchillas.
2.También debe tener cuidado de no usar una dosis excesiva de lavavajillas.
3.cuando bata o pique comida de colores vistosos, los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. 
Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
4.Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
5.Las cuchillas están muy a�ladas, por favor tenga mucho cuidado.



ADVERTENCIA
- No toque las cuchillas, especialmente cuando el pie de la batidora esté conectado al motor. Las cuchillas son muy 
a�ladas. 
- En caso de que las cuchillas se atasquen, desmonte el pie separándolo del motor antes de retirar los ingredientes que 
puedan estar bloqueando las cuchillas. 
- Mantenga los dedos, cabello, ropa y otros utensilios alejados de las partes móviles del aparato. 
- Mantenga el aparato apagado al montar y desmontar los accesorios.
- No utilice nunca un pie que esté en mal estado. Llévelo a un servicio técnico autorizado para su evaluación o repara-
ción. 
- No utilice nunca un accesorio no o�cial. En caso de utilizar dicho accesorio o complemento, su garantía quedará sin 
validez.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales 
reducidas, ni por quienes no tengan conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o 
instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Asegúrese de que el cable no está en contacto con super�cies calientes ni deje que cuelgue de forma que los niños 
puedan cogerlo.
- No utilice las cuchillas para mezclar grasa o aceite caliente.

PRECAUCIÓN
- Nunca utilice la batidora en funcionamiento continuo con alimentos duros durante más de 30 segundos durante un 
período de 3 minutos, dado que el aparato puede sobrecalentarse.
- Este aparato está concebido únicamente para un uso doméstico. 

COMO USAR LA BATIDORA DE MANO
La batidora es ideal para preparar caldos, salsas, sopas, mayonesa y papillas, así como para batir y preparar batidos. 
1. Conecte el pie de la batidora con la unidad motor hasta que quede bloqueado.
2. Introduzca la batidora en la jarra. A continuación pulse el interruptor I o el interruptor II. 
3. Desenchufe la batidora y pulse el botón para extraer el pie después de su uso.
Antes de utilizar la batidora por primera vez, deberá limpiar todos los accesorios que entren en contacto con alimentos 
(consulte el apartado de Limpieza).  
La batidora está concebida para:
-  Batir líquidos, tales como productos lácteos, salsas, zumos de frutas, mezclas de bebidas o batidos. 
- Mezclar ingredientes blandos tales como masas o mayonesas.
- Preparar purés con ingredientes cocinados, como por ejemplo para hacer papillas

IMPORTANTE
-  Retire el cazo del fuego y deje que se enfríe un poco. En caso contrario, el pie de la batidora podría sobrecalentarse. 
-  Inserte la unidad del motor (B) en el pie desmontable (C) haciendo un clic.
-  Enchufe el apartado. Para evitar salpicaduras, coloque las cuchillas dentro de la mezcla antes de conectar el aparato. 
-  Ningún líquido deberá sobrepasar la junta de unión entre la unidad del motor y el pie desmontable. 
- No deje la batidora inmóvil, haga movimientos circulares y con suavidad. 
- Si las cuchillas se atascan, desconecte el aparato de la corriente antes de proceder a su limpieza. 
-  Después de utilizar la batidora, desconecte el cable de la toma de alimentación y desmonte el aparato. 

LIMPIEZA 
Limpie la unidad de motor y la tapa de la picadora solamente con un paño húmedo. ¡No sumerja la unidad de motor en 
agua!
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1.Todos los demás componentes pueden lavarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de batir o picar alimentos 
muy salados, debe aclarar inmediatamente las cuchillas.
2.También debe tener cuidado de no usar una dosis excesiva de lavavajillas.
3.cuando bata o pique comida de colores vistosos, los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. 
Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
4.Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
5.Las cuchillas están muy a�ladas, por favor tenga mucho cuidado.
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1.Todos los demás componentes pueden lavarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de batir o picar alimentos 
muy salados, debe aclarar inmediatamente las cuchillas.
2.También debe tener cuidado de no usar una dosis excesiva de lavavajillas.
3.cuando bata o pique comida de colores vistosos, los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. 
Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
4.Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
5.Las cuchillas están muy a�ladas, por favor tenga mucho cuidado.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al 
final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En 
la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase 
en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA
El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a 
material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en 
caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una 
persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
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INFORMAÇÕES GERAIS
- Antes de iniciar o aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Mantenha o folheto em um lugar seguro para 
você consultar a qualquer momento.
- Depois de remover a embalagem, veri�que se o aparelho está em boas condições, em caso de dúvida, não use o 
aparelho e devolva-o ao seu revendedor.
- A embalagem é composta de plásticos e outros ... Isso pode ser perigoso, por isso seria aconselhável manter-se fora 
do alcance das crianças.
- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da falta de seguir as instruções relativas ao 
uso correto do aparelho.
- Este aparelho foi projetado para uso doméstico.
- Este aparelho pode ser operado por pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de 
experiência e / ou conhecimento, se o �zerem sob supervisão ou tenham sido instruídos no uso seguro do aparelho e 
tenham entendido os perigos resultantes de É isso. As crianças devem estar afastadas do aparelho e do cabo de 
alimentação, e não devem operar o aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças. Armazene o dispositivo em um local
Inacessível para crianças.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas ou mergulhe na água ou em qualquer outro líquido. Não tente 
lavá-lo na máquina de lavar louça. Não use o aparelho ao lado de uma pia cheia de água!
- Antes de limpar, observe que está desconectado.
- Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, ele deve ser substituído pelo fabricante, técnico de serviço ou pessoa 
treinada similar para evitar qualquer perigo.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de trocar os acessórios ou aproximando as partes 
móveis do aparelho.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e não deve ser utilizado para qualquer outro propósito ou 
aplicação, por exemplo, uso não doméstico ou aplicação comercial.
- Este aparelho não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com poderes físicos, sensoriais ou 
mentais reduzidos, ou sem experiência ou conhecimento do produto, a menos que tenham recebido supervisão ou 
instruções sobre o uso do aparelho por Uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, ele deve ser substituído pelo fabricante, técnico de serviço ou pessoa 
treinada similar para evitar qualquer perigo.
- Não permita que as crianças usem o juicer sem supervisão.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de trocar os acessórios ou aproximando as partes 
móveis do aparelho.

IMPORTANTE
Leia este manual cuidadosamente antes de usar este aparelho e mantenha-o para referência futura.

PERIGO
Não mergulhe o motor deste aparelho em água ou qualquer outro líquido ou enxágüe colocando-o diretamente abaixo 
da torneira.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS. ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR 
POSSÍVEIS RISCOS DE INCÊNDIO, DE DESCARGAS ELÉTRICAS OU DE DANOS PESSOAIS, TENHA EM CONTA O SEGUINTE:

alimentos muito salgados, você deve lavar imediatamente as lâminas.
2. Você também deve ter cuidado para não usar uma dose excessiva de máquina de lavar louça.
3. Quando você assa ou assa alimentos coloridos, os componentes plásticos do aparelho podem �car descoloridos. 
Limpe estas peças com óleo vegetal antes de colocá-las na máquina de lavar louça.
4. Desconecte o aparelho antes de limpar.
5. As lâminas são muito a�adas, tenha muito cuidado.
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AVISO
- Não toque nas lâminas, especialmente quando o pé do liquidi�cador estiver conectado ao motor. As lâminas são 
muito a�adas.
- Em caso de avaria das lâminas, desmonte o pé do motor antes de remover os ingredientes que possam estar 
bloqueando as lâminas.
- Mantenha os dedos, cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Mantenha o aparelho desligado ao montar e remover acessórios.
- Nunca use um pé que esteja em mau estado. Leve-o a um técnico de serviço autorizado para avaliação ou reparo.
- Nunca use um acessório não o�cial. No caso de usar este acessório ou complemento, sua garantia será inválida.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (adultos ou crianças) com habilidades físicas, psíquicas ou senso-
riais reduzidas, ou por aqueles que não possuem o conhecimento e experiência necessários, a menos que supervisio-
nado ou instruído no uso do aparelho por uma pessoa responsável De sua segurança.
- Certi�que-se de que as crianças não brincam com este aparelho.
- Certi�que-se de que o cabo não está tocando superfícies quentes ou permitindo que ele pendure para que as 
crianças possam agarrá-lo.
- Não use lâminas para misturar graxa ou óleo quente.

ATENÇÃO
- Nunca use o misturador em operação contínua com alimentos duros por mais de 30 segundos por um período de 3 
minutos, pois o aparelho pode superaquecer.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

COMO UTILIZAR 
O misturador é ideal para preparar caldos, molhos, sopas, maionese e mingau, bem como bater e preparar batidos.
1. Conecte o suporte do misturador à unidade do motor até que ele feche.
2. Insira o liquidi�cador na jarra. Em seguida, pressione o interruptor I ou mude II.
3. Desconecte o misturador e pressione o botão para remover o pé após a utilização.
Antes de usar o misturador pela primeira vez, você deve limpar todos os acessórios que entram em contato com os 
alimentos (consulte Limpeza).
O mixer foi projetado para:
- Bata líquidos, como produtos lácteos, molhos, sucos de frutas, misturas de bebidas ou shakes.
- Misture ingredientes macios, como massa ou maionese.
- Prepare purês com ingredientes cozidos, por exemplo, para fazer mingau

IMPORTANTE
- Retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco. Caso contrário, o pé do misturador pode sobreaquecer.
- Insira a unidade do motor (B) no pé destacável (C) clicando.
- Conecte a seção. Para evitar salpicos, coloque as lâminas na mistura antes de ligar o aparelho.
- Nenhum líquido deve exceder a junção entre a unidade do motor e o pé removível.
- Não deixe o misturador ainda, faça movimentos circulares e suave.
- Se as lâminas �carem presas, desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpar.
- Depois de usar o misturador, desconecte o cabo de alimentação e remova o aparelho.

LIMPEZA
Limpe a unidade do motor e a tampa do helicóptero apenas com um pano úmido. Não mergulhe a unidade do motor 
na água!

1.Todos os outros componentes podem ser lavados na máquina de lavar louça. No entanto, depois de bater ou cortar 

alimentos muito salgados, você deve lavar imediatamente as lâminas.
2. Você também deve ter cuidado para não usar uma dose excessiva de máquina de lavar louça.
3. Quando você assa ou assa alimentos coloridos, os componentes plásticos do aparelho podem �car descoloridos. 
Limpe estas peças com óleo vegetal antes de colocá-las na máquina de lavar louça.
4. Desconecte o aparelho antes de limpar.
5. As lâminas são muito a�adas, tenha muito cuidado.
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alimentos muito salgados, você deve lavar imediatamente as lâminas.
2. Você também deve ter cuidado para não usar uma dose excessiva de máquina de lavar louça.
3. Quando você assa ou assa alimentos coloridos, os componentes plásticos do aparelho podem �car descoloridos. 
Limpe estas peças com óleo vegetal antes de colocá-las na máquina de lavar louça.
4. Desconecte o aparelho antes de limpar.
5. As lâminas são muito a�adas, tenha muito cuidado.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento electrico e electrónico deve ser 
eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um 
contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de 
resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local 
ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA
O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no 
que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as 
instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado 
de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO
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GENERAL INFORMATION
- Before starting the appliance, read the following instructions carefully. Keep the lea�et in a safe place for you to consult 
at any time.
- After removing the packaging, make sure that the appliance is in good condition, if in doubt, do not use the appliance 
and return it to your dealer.
- The packaging is composed of plastics and others ... This can be dangerous, so it would be advisable to keep out of 
reach of children.
- The manufacturer assumes no responsibility for damages resulting from failure to follow the instructions for correct use 
of the appliance.
- This appliance is designed for home use.
- This appliance may be operated by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience 
and / or knowledge, if they do so under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and have 
understood the hazards arising from that. Children should be away from the appliance and the power cord, and should 
not operate the appliance. Do not allow children to play with the appliance.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children. Store the device in a location
Inaccessible for children.
- Do not handle the appliance with wet hands or immerse it in water or any other liquid. Do not try to wash it in the 
dishwasher. Do not use the appliance next to a sink full of water!
- Before cleaning, notice that it is disconnected.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service technician or similar trained person to 
avoid any danger.
- Switch off the appliance and unplug the power cord before replacing the accessories or bringing the moving parts 
closer to the appliance.

SPECIFIC INFORMATION
- This appliance is intended for household use only and should not be used for any other purpose or application, eg 
non-domestic use or commercial application.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental powers, 
or without experience or knowledge of the product, unless they have received supervision or instructions regarding the 
use of the appliance by A person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service technician or similar trained person to 
avoid any danger.
- Do not allow children to use the juicer without supervision.
- Switch off the appliance and unplug the power cord before changing any accessories or approaching moving parts of 
the appliance.

IMPORTANT
Read this manual carefully before using this appliance and keep it for future reference.

DANGER
Do not immerse the motor of this appliance in water or any other liquid or rinse it by placing it directly below the tap.

3. When you bake or bake colored food, the plastic components of the appliance may become discolored. Clean these 
parts with vegetable oil before putting them in the dishwasher.
4. Disconnect the appliance before cleaning.
5. The blades are very sharp, be very careful.

GENERAL SAFETY WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE CONSULTATION - WARNING: TO REDUCE THE 
POSSIBLE RISKS OF FIRE, ELECTRICAL DISCHARGES OR PERSONAL INJURY, TAKE THE FOLLOWING INTO ACCOUNT
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WARNING
- Do not touch the blades, especially when the blender foot is connected to the motor. The blades are very sharp.
- In the event of blades jamming, dismantle the foot away from the motor before removing the ingredients that may be 
blocking the blades.
- Keep �ngers, hair, clothing and other utensils away from the moving parts of the appliance.
- Keep the appliance switched off when assembling and removing accessories.
- Never use a foot that is in poor condition. Take it to an authorized service technician for evaluation or repair.
- Never use an unof�cial accessory. In case of using this accessory or complement, your warranty will be invalid.
- This appliance should not be used by persons (adults or children) with reduced physical, psychic or sensory abilities, 
or by those who do not have the necessary knowledge and experience, unless supervised or instructed in the use of 
the appliance by a responsible person Of their safety.
- Make sure children do not play with this appliance.
- Make sure that the cable is not touching hot surfaces or allowing it to hang so children can grasp it.
- Do not use blades to mix grease or hot oil.

CAUTION
- Never use the mixer in continuous operation with hard food for more than 30 seconds for a period of 3 minutes, as the 
appliance may overheat.
- This appliance is intended for household use only.

HOW TO USE THE HANDMADE HAND
The mixer is ideal for preparing broths, sauces, soups, mayonnaise and porridge, as well as to beat and prepare 
smoothies.
1. Connect the stand of the mixer to the motor unit until it locks.
2. Insert the blender into the carafe. Then press switch I or switch II.
3. Unplug the mixer and press the button to remove the foot after use.
Before using the mixer for the �rst time, you should clean all accessories that come in contact with food (see Cleaning).
The mixer is designed to:
- Beat liquids, such as dairy products, sauces, fruit juices, mixtures of drinks or shakes.
- Mix soft ingredients such as dough or mayonnaise.
- Prepare purees with cooked ingredients, for example to make porridge

IMPORTANT
- Remove the pan from the heat and let it cool slightly. Otherwise, the foot of the mixer may overheat.
- Insert the motor unit (B) into the detachable foot (C) by clicking.
- Connect the section. To avoid splashing, place the blades in the blender before turning on the appliance.
- No liquid should exceed the junction between the motor unit and the removable foot.
- Do not leave mixer still, make circular and smooth movements.
- If the blades get stuck, unplug the appliance from the mains before cleaning.
- After using the mixer, unplug the power cord and remove the unit.

CLEANLINESS
Clean the engine unit and the helicopter cover only with a damp cloth. Do not immerse the motor unit in water!

1.All other components can be washed in the dishwasher. However, after beating or cutting
Very salty foods, you should immediately wash the blades.
2. You should also be careful not to use an excessive dose of dishwasher.

3. When you bake or bake colored food, the plastic components of the appliance may become discolored. Clean these 
parts with vegetable oil before putting them in the dishwasher.
4. Disconnect the appliance before cleaning.
5. The blades are very sharp, be very careful.
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3. When you bake or bake colored food, the plastic components of the appliance may become discolored. Clean these 
parts with vegetable oil before putting them in the dishwasher.
4. Disconnect the appliance before cleaning.
5. The blades are very sharp, be very careful.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the 
EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take 
this product for environmental safe recycling.

WARRANTY
The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturers failures in material 
and quality. This warranty applies only if you have followed the instructions, and is void if the unit has been 
forced or has been used improperly and inadequate, or if it has been repaired by an unauthorized person.

BILL IS THE PRODUCT WARRANTY


