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Manualul	  utilizatorului	  

Înainte	  de	  prima	  utilizare,	  vă	  rugăm	  citiţi	  cu	  atenţie	  manualul	  utilizatorului,	  chiar	  dacă	  aveţi	  deja	  experienţă	  în	  
folosirea	  unui	  echipament	  similar.	  Utilizaţi	  blenderul	  doar	  în	  conformitate	  cu	  instrucţiunile	  incluse	  în	  acest	  
manual.	  Păstraţi	  manualul	  pentru	  referinţă	  viitoare.	   

Păstraţi	  cutia	  de	  carton,	  materialul	  de	  ambalare,	  perna	  de	  aer,	  dovada	  recepţiei	  cumpărăturii	  şi	  certificatul	  de	  
garanţie	  cel	  puţin	  pe	  durata	  perioadei	  de	  garanţie.	  În	  cazul	  în	  care	  trebuie	  să	  returnaţi	  aparatul,	  utilizaţi	  
ambalajul	  original.	   
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Măsuri importante privind siguranţa  

•	  Aparatul	  nu	  este	  destinat	  utilizării	  de	  către	  persoane	  (inclusiv	  copii)	  cu	  capacităţi	  fizice,	  senzoriale	  sau	  mentale	  
reduse,	  sau	  cu	  lipsă	  de	  experienţă	  şi	  cunoştinţe,	  decât	  dacă	  au	  fost	  supravegheate	  sau	  instruite	  referitor	  la	  
utilizarea	  aparatului	  de	  o	  persoană	  responsabilă	  de	  siguranţa	  lor.	   
•	  Copiii	  trebuie	  supravegheaţi	  pentru	  a	  se	  asigura	  faptul	  că	  nu	  vor	  folosi	  aparatul	  pentru	  joacă.	  
•	  Înainte	  de	  conectarea	  cablului	  de	  alimentare	  la	  priza	  de	  perete,	  asiguraţi-‐vă	  că	  tensiunea	  este	  compatibilă	  cu	   
tensiunea	  prezentată	  pe	  eticheta	  de	  pe	  blender.	  
•	  Nu	  utilizaţi	  niciodată	  blenderul	  aproape	  de	  apă,	  piscina	  de	  înot	  sau	  cabina	  de	  duş.	  
•	  Nu	  utilizaţi	  niciodată	  accesorii	  care	  nu	  sunt	  furnizate	  iniţial	  împreună	  cu	  produsul	  sau	  accesoriile	  dvs.,	  care	  nu	   
sunt	  destinate	  utilizării	  produsului	  dvs.	  
•	  Nu	  puneţi	  blenderul	  pe	  marginea	  ferestrei.	  
•	  Cablul	  de	  alimentare	  nu	  trebuie	  să	  intre	  în	  contact	  cu	  apa	  și	  asigurați-‐vă	  că	  acesta	  nu	  este	  ud	  înainte	  de	  a-‐l	   
conecta	  la	  priza	  de	  perete.	  
•	  Puneţi	  blenderul	  pe	  o	  suprafaţă	  netedă	  şi	  plană.	  
•	  Nu	  turnaţi	  apă	  sau	  alte	  lichide	  în	  aparat.	  
•	  Deconectaţi	  întotdeauna	  aparatul	  de	  la	  priză	  dacă	  îl	  lăsați	  nesupravegheat	  şi	  înainte	  de	  asamblare,	  
dezasamblare	  sau	  curăţare.	  
•	  Blenderul	  dvs.	  a	  fost	  destinat	  doar	  utilizării	  casnice.	  Poate	  funcţiona	  cu	  cantităţi	  obișnuite	  de	  alimente.	  
•	  Nu	  utilizaţi	  blenderul	  în	  scopuri	  comerciale	  sau	  în	  aer	  liber.	  
•	  Nu	  folosiţi	  recipiente	  spray	  lângă	  blender.	  
•	  Dacă	  nu	  utilizaţi	  blenderul,	  deconectaţi	  întotdeauna	  cablul	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  de	  perete.	  Nu	  îl	  depozitaţi	  
la	  îndemâna	  copiilor.	  
•	  Nu	  puneţi	  blenderul	  pe	  suprafeţe	  fierbinţi,	  de	  genul	  cuptorului	  electric	  sau	  cu	  gaz.	  Nu	  îl	  puneţi	  niciodată	  
aproape	  de	  echipamente	  care	  produc	  căldură	  sau	  aproape	  de	  foc	  deschis.	  
•	  Nu	  utilizaţi	  un	  blender	  defect	  sau	  dacă	  acesta	  nu	  funcţionează	  corect.	  Nu	  utilizaţi	  aparatul	  dacă	  firul	  electric	  
este	  defect.	  
•	  Dacă	  descoperiţi	  că	  firul	  electric	  sau	  ştecărul	  cablului	  de	  alimentare	  este	  defect,	  acestea	  trebuie	  reparate	  doar	  
de	  un	  centru	  autorizat	  de	  service.	  
•	  Nu	  încercaţi	  niciodată	  să	  reparaţi	  aparatul	  dvs.	  înşivă.	  Există	  riscul	  de	  electrocutare.	  Toate	  reparaţiile	  şi	  reglajele	   
trebuie	  efectuate	  de	  un	  centru	  autorizat	  de	  service	  sau	  de	  un	  atelier	  de	  reparaţii.	  Orice	  încercare	  de	  reparare	  sau	   
reglare	  neautorizată	  în	  timpul	  perioadei	  de	  garanţie	  va	  anula	  garanţia.	  
•	  Nu	  puneţi	  cablul	  de	  alimentare	  în	  apropierea	  sau	  pe	  suprafeţe	  fierbinţi.	  Nu	  îl	  puneţi	  pe	  obiecte	  ascuţite.	  Nu	   
puneţi	  obiecte	  grele	  pe	  cablul	  de	  alimentare.	  Așezați	  cablul	  întrun	  loc	  unde	  nu	  există	  riscul	  de	  a	  călca	  pe	  el	  sau	  a	  
vă	  împiedica	  de	  el.	  Asigurați-‐vă	  că	  firul	  electric	  nu	  atârnă	  de	  pe	  masă.	  Acesta	  nu	  trebuie	  să	  atingă	  suprafeţe	  
fierbinţi.	   
•	  Atunci	  când	  deconectaţi	  cablul	  de	  alimentare	  din	  priza	  de	  perete,	  nu	  trageţi	  de	  cablu.	  Puteţi	  deteriora	  cablul	  
sau	  priza	  de	  perete.	  Ţineţi	  de	  ştecărul	  cablului	  de	  alimentare	  şi	  trageţi-‐l	  din	  priza	  de	  perete.	   
•	  Folosiţi	  blenderul	  doar	  în	  scopurile	  în	  care	  a	  fost	  creat.	  
•	  Asiguraţi-‐vă	  că	  aparatul	  este	  deconectat	  şi	  scos	  din	  priză	  înainte	  de	  ataşarea	  piesei	  detaşabile	  la	  unitatea	  
motor.	   
•	  Nu	  porniţi	  aparatul	  la	  ralanti.	  Utilizarea	  incorectă	  poate	  afecta	  în	  mod	  negativ	  durata	  de	  funcţionare	  a	  
aparatului.	  	  
•	  Nu	  puneţi	  mâinile	  în	  interiorul	  recipientului	  de	  amestecare	  în	  timp	  ce	  dispozitivul	  este	  în	  funcţiune.	  
•	  Nu	  puneţi	  în	  interiorul	  recipientului	  de	  amestecare	  produse	  care	  nu	  doriţi	  să	  fie	  amestecate.	  
•	  Fiţi	  extrem	  de	  atent	  atunci	  când	  amestecaţi	  alimente	  fierbinţi	  sau	  produse	  fierbinţi.	  Folosiţi	  doar	  cantități	  mici.	   
Amestecul	  fierbinte	  se	  poate	  vărsa	  în	  afară	  şi	  poate	  cauza	  arsuri	  grave.	  Dacă	  produsele	  ce	  urmează	  a	  fi	  
amestecate	   
sunt	  foarte	  fierbinţi,	  lăsaţi-‐le	  să	  se	  răcească	  la	  o	  temperatură	  de	  cel	  puţin	  60°C.	  
•	  Nu	  folosiţi	  blenderul	  pentru	  a	  amesteca	  sau	  a	  combina	  alimente	  care	  sunt	  în	  curs	  de	  preparare	  pe	  aragazul	   
electric	  sau	  cu	  gaz.	  
•	  Ciclul	  de	  funcţionare	  este	  de	  1	  minut.	  După	  un	  minut	  de	  utilizare,	  lăsaţi	  să	  se	  răcească	  cel	  puţin	  două	  minute.	   
Dacă	  utilizaţi	  blenderul	  pentru	  amestecarea	  produselor	  grele	  sau	  solide,	  vă	  recomandăm	  să	  faceţi	  o	  pauză	  la	  
fiecare	  20	  –	  30	  de	  secunde.	  
•	  Atenţie!	  Lamele	  sunt	  foarte	  ascuţite.	  Nu	  încercaţi	  niciodată	  să	  atingeţi	  lamele	  care	  se	  rotesc.	   

Modul	  de	  utilizare	  
Apăsaţi	  pe	  buton	  pentru	  a	  monta/demonta	  componenta	  detaşabilă	  şi	  ataşaţi	  partea	  inferioară	  la	  unitatea	  motor.	  
Notă:	  Dacă	  doriţi	  să	  demontați	  componenta	  detaşabilă,	  apăsaţi	  butonul	  şi	  scoateţi	  componenta	  detaşabilă.	   

Înainte	  de	  prima	  utilizare,	  este	  necesar	  să	  spălaţi	  cu	  atenţie	  dispozitivul	  cu	  apă	  caldă,	  utilizând	  detergent	  lichid,	  
după	  care	  să	  clătiţi	  cu	  apă	  potabilă.	   
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În	  timpul	  spălării	  şi	  curăţării,	  puteţi	  scufunda	  în	  apă	  doar	  componenta	  detaşabilă	  (D).	  Nu	  imersaţi	  în	  apă	  sau	  orice	  
alt	  lichid	  unitatea	  motor	  a	  blenderului.	   

	  

	  

Descrierea	  componentelor	   

a	  –	  Comutator	  (viteza	  I)	  
b	  –	  Comutator	  (viteza	  II)	  
c	  –	  Unitatea	  motorului	  
d	  –	  Ax	  de	  amestecare	  detaşabil,	  din	  oţel	  inoxidabil	  
e	  –	  Butoane	  (pe	  ambele	  părţi	  ale	  dispozitivului)	  pentru	  
montarea/demontarea	  piesei	  detaşabile	  din	  partea	  de	  jos	  	  
f	  –	  Recipient	  de	  amestecare	   
	  

Blenderul	  de	  mână	  este	  adecvat	  pentru	  următoarele	  operaţiuni:	   

• Amestecarea	  ingredientelor	  gătite	  –	  de	  exemplu,	  prepararea	  formulelor/	  mâncărurilor	  pentru	  bebeluşi	  	  
• Băuturi	  amestecate	  –	  de	  exemplu,	  prepararea	  cocktail-‐urilor	  cu	  lapte,	  băuturilor	  cu	  fructe,	  sosurilor,	  

etc.	  	  
• Amestecarea	  ingredientelor	  fine	  –	  de	  exemplu,	  prepararea	  produselor	  tartinabile,	  maionezei,	  etc.	  	  

Ghid	  de	  procesare	  a	  ingredientelor	  	  

Ingrediente	   Volum	  exprimat	  în	  g	   Viteză	   Timp	  de	  amestecare	   

Formule/	  mâncăruri	  pentru	  bebeluşi,	  sosuri	   100	  –	  300	   1	   45	  s	   

Băuturi	  amestecate	   100	  –	  500	   2	   30	  s	   

Fructe	  şi	  legume	   100	  –	  200	   1	   45	  s	   

Brânză	   50	  –	  100	   1	   30	  s	   

Timpii	  de	  amestecare	  menţionați	  sunt	  doar	  pentru	  referinţa	  dumneavoastră.	  Timpul	  real	  de	  amestecare	  depinde	  
de	  cât	  de	  fin	  doriți	  să	  fie	  amestecul	  obţinut. 
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Curăţarea	  
Înainte	  de	  curăţare,	  deconectaţi	  întotdeauna	  cablul	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  de	  perete.	   

Curăţaţi	  carcasa	  blenderului	  (unitatea	  motor)	  cu	  o	  cârpă	  moale	  şi	  umedă.	  Nu	  imersaţi	  niciodată	  această	  
componentă	  în	  apă	  sau	  orice	  alt	  lichid.	   

Alte	  piese	  precum	  componenta	  detaşabilă	  inferioară	  şi	  lamele	  de	  amestecare	  pot	  fi	  spălate	  în	  spălătorul	  de	  vase.	   

Puteţi	  curăţa	  lamele	  imersându-‐le	  în	  apă	  fierbinte	  cu	  săpun	  şi	  pornind	  blenderul.	  În	  acest	  caz,	  blenderul	  trebuie	  
să	  fie	  conectat	  la	  priza	  de	  perete.	   

Nu	  utilizaţi	  produse	  abrazive	  sau	  agresive	  de	  curăţare,	  de	  genul	  diluanţilor	  de	  vopsea	  sau	  benzenului.	   

Parametrii	  tehnici:	   

Tensiune	  230	  V	  –	  50Hz,	  400	  W	  
Clasa	  II	  de	  siguranţă	  electrică:	  II	  (izolare	  dublă)	  	  

Nivel	  de	  zgomot:	  58dB(A)	   

Nivelul	  declarat	  de	  emisie	  a	  zgomotului	  pentru	  acest	  aparat	  este	  58	  dB(A),	  care	  reprezintă	  nivelul	  A	  al	  capacităţii	  
acustice	  raportată	  la	  capacitatea	  acustică	  de	  referinţă	  de	  1	  pW.	  	  

Reciclarea	  dispozitivelor	  electrice	  uzate	   

Acest	  simbol	  de	  pe	  produsul	  dvs.	  şi	  accesoriile	  sale	  indică	  faptul	  că	  produsul	  nu	  poate	  fi	  tratat	  ca	  
deşeu	  menajer	  obişnuit.	  În	  schimb,	  duceţi	  produsul	  uzat	  la	  centrul	  adecvat	  de	  colectare	  a	  
deşeurilor,	  care	  este	  prevăzut	  pentru	  gestionarea	  deşeurilor	  electrice.	  Există	  numeroase	  locaţii	  de	  
colectare	  a	  deşeurilor	  electrice	  în	  statele	  membre	  ale	  Uniunii	  Europene.	  Respectând	  aceste	  
reglementări,	  puteţi	  ajuta	  la	  protejarea	  mediului	  şi	  la	  diminuarea	  riscului	  pericolelor	  pentru	  

sănătate	  ce	  pot	  apărea	  din	  cauza	  administrării	  necorespunzătoare	  a	  deşeurilor.	  Reciclarea	  masivă	  reduce	  
exploatarea	  resurselor	  naturale.	  Din	  acest	  motiv	  reciclați	  deşeurile	  în	  mod	  corect	  şi	  nu	  tratați	  aparatele	  electrice	  
vechi	  ca	  deşeuri	  menajere	  obişnuite.	  Pentru	  a	  afla	  mai	  multe	  informaţii	  privind	  administrarea	  corectă	  a	  
deşeurilor	  şi	  politicile	  de	  reciclare,	  valabile	  în	  locaţia	  dvs.,	  vă	  rugăm	  să	  contactaţi	  autorităţile	  pentru	  protecţia	  
mediului	  din	  zona	  dvs.	  sau	  comerciantul	  de	  unde	  aţi	  achiziţionat	  aparatul	  dvs.	  electric.	   

Acest	  produs	  este	  în	  conformitate	  cu	  cerinţele	  reglementărilor	  UE	  privind	  compatibilitatea	  
electromagnetică	  şi	  siguranţa	  electrică.	   

	  
	  
	  


