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Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat 
cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în
prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl 
consultați ulterior.  
 
 
Vă  recomandăm  să  păstrați  toate  materialele  în  care  a  fost  ambalat  produsul  (cutia  de  carton  originală, 
materialele  de  ambalare  auxiliare)  precum și  bonul  fiscal  și  formularul  de  garanție  cel  puțin  pe 
întreaga  perioadă  de  garanție  a  produsului.  Dacă  este  necesar  să  trimiteți  produsul  în  service,  
ambalați-l  în ambalajul original.  
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Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 

8  ani  sau  mai  mari  și  de  persoanele  cu 

dizabilități fizice sau psihice sau de persoanele fără

 experiență  în  utilizarea  acestui  tip  de  aparat,  cu 

condiția  ca  aceștia  să  fie  supravegheați 

corespunzător  sau  să  fi  fost  instruiți  pentru  o 

utilizare  în  siguranță  a  aparatului  și  să  înțeleagă 

potențialele  pericole  la  care  se  expun.  

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Nu   lăsați copiii   să   se   joace   cu   aparatul. Nu 
lăsați  aparatul  sau  cablul  electric  al  acestuia  la 
îndemâna sau la vederea copiilor.
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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE. 
 

  Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi psihice, fizice sau fără 
experienţă, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent 
supravegheate de o persoană calificată, răspunzătoare pentru siguranţa lor.  
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest produs.  

 Înainte de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului 
corespunde cu tensiunea de la priză.  

 Nu utilizați niciodată aparatul lângă o sursă de apă, baie, duș sau piscină. 

 Nu folosiţi niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau nu au fost create 
special pentru acesta. 

 Nu puneți blenderul pe pervaz. 

 Asigurați-vă că firul electric și ștecărul nu intră în contact cu apa și nu sunt ude înainte de a conecta 
aparatul la priză. 

 Puneți blenderul pe o suprafață plană dreaptă. 

 Nu turnați apă sau alte lichide în aparat. 

 Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă nu îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, 
dezasamblare sau curățare. 

 Blenderul dvs. a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic. Este capabil să proceseze cantități obișnuite 
de alimente. 

 Nu utilizați blenderul în scopuri comerciale sau în aer liber! 

 Nu folosiţi recipiente spray lângă blender. 

 Nu permiteți copiilor să folosească blenderul nesupravegheați. 

 Dacă nu utilizaţi blenderul, deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la priza de perete. Nu 
depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor. 

 Nu puneţi blenderul pe suprafeţe fierbinţi precum cuptorului electric sau cu gaz. Nu îl puneţi niciodată 
în apropierea echipamentelor care emană căldură sau lângă un 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 pe cont propriu. Există riscul de electrocutare. Toate 

 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. 

 Pentru a deconecta aparatul de la priză nu trageţi de cablu. Puteţi deteriora cablul sau  priza. Ţineţi de 
ştecăr şi trageţi-l ușor din priză. 

 Folosiţi blenderul doar în scopurile pentru care care a fost creat.  

 Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat şi scos din priză înainte de ataşarea unui accesoriu la 
unitatea motor.  

 Nu porniți aparatul dacă accesoriul nu este bine fixat pe unitatea motor. Nu folosiți aparatul la ralanti. 
Utilizarea incorectă poate afecta în mod negativ durata de funcţionare a aparatului. 

 Nu puneţi mâinile în interiorul recipientului de mixare în timp ce dispozitivul este în funcţiune. 

 Nu puneţi în interiorul recipientului de mixare produse care nu doriţi să fie amestecate. 

 Acordați atenție deosebită mixării alimentelor sau ingredientelor fierbinţi. Folosiţi doar cantități mici. 
Amestecul fierbinte poate da pe dinafară  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 mixa 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 aparatul să se răcească cel 
puţin două minute. Dacă utilizaţi blenderul pentru amestecarea ingredientelor mai tari sau solide, vă 
recomandăm să faceţi o pauză la fiecare 20 – 30 de secunde. 

 Atenţie! Lamele blenderului sunt foarte ascuţite. Nu încercaţi niciodată să atingeţi lamele în mișcare. 
       

reparaţiile şi reglajele trebuie efectuate de un centru autorizat de service sau de un atelier de reparaţii. 
Orice  încercare  de  reparare  sau  intervenție  neautorizată  în  timpul  perioadei  de  garanţie  va  anula 
garanţia. 



SHB 3320WH / SHB 3321BL / SHB 3322GR / SHB 3323OR / SHB 3324RD / SHB 3325VT / SHB 3326YL / SHB 3327TQ

A

1

2

3

4

5

7

6

Blender vertical

R
O

RO-5

DESCRIEREA BLENDERULUI

1 Control variabil al vitezei
2 Întrerupător I (treapta I de viteză) 
3 Întrerupător II (treapta II de viteză)
4 Unitatea motor
5 Atașamentul de mixare detașabil
6 Lamele de mixare (aflate la capătul atașamentului de mixare sub            
        marginea de protecție)
7 Recipient mixare gradat, volum 500 ml
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ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

MONTAREA SI DEMONTAREA ATASAMENTULUI DE MIXARE

UTILIZAREA BLENDERULUI

     fierbinte și detergent de vase. Clătiți-le bine sub jet de apă și ștergeți-le complet.

Atentie:

Asigurați-vă că nu intră apă în interiorul atașamentului de mixare (A5). Apa se poate infiltra 
ulterior  în  unitatea  motor  (A4)  după  ce  asamblați  blenderul  și  avaria  componentele 
electronice ale acesteia. 

1.   Aduceți  atașamentul  de  mixare  (A5)  în  dreptul  unității  motor  (A4),  suprapuneți  cele  două 
componente și fixați-le în poziție rotind în direcția lacătului închis marcat pe aparat.

2. Pentru a detașa atașamentul de mixare de unitatea motor, țineți cu o mână unitatea motor (A4) și cu 
cealaltă rotiți atașamentul de mixare (A5) în direcția lacătului deschis reprezentat pe aparat.  

1.  Despachetați unitatea motor și accesoriile aparatului din ambalaj.
2.  Spălați bine atașamentul de mixare detașabil (A5) și recipientul gradat de mixare (A7) cu apă            

1. Aparatul  dvs.  este  destinat  pentru  mixarea  cremelor  tartinabile,  a  maionezei  și  pentru  prepararea 
băuturilor  mixate  pe  bază  de  lapte  și  fructe,  pentru  lichefierea  fructelor,  sosurilor,  hranei  pentru 
bebeluși, a piureurilor etc.

2.  Puneți ingredientele pe care doriți să le mixați în recipientul gradat (A7) sau folosiți un alt recipient
       corespunzător ingredientelor utilizate.
3. Conectați cablul electric al blenderului la priză. Țineți blenderul de unitatea motor (A4) și               
       introduceți atașamentul de mixare (A5) în recipientul cu ingrediente. 
4. Pentru a pune blenderul în stare de funcționare apăsați pe întrerupătorul I (A2) sau II (A3). Aparatul 
       funcționează  numai  când țineți  apăsat unul dintre cele două butoane. Din considerente de           
       siguranță, aparatul se oprește atunci când eliberați butonul.
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Atentie:
Timpul maxim de operare continuă a blenderului este de 1 minut. După un minut de utilizare 
continuă, faceți o pauză de cel puțin 2 minute.
Dacă  utilizați  aparatul  la  mixarea  ingredientelor  tari  sau  preparați  compoziții  cu  consistență 
lipicioasă reduceți  timpul de operare la 20 de secunde. 

Puteți ajusta viteza de mixare rotind de butonul de control variabil al vitezei (A1) aflat pe unitatea 
motor. Pentru a reduce viteza de mixare rotiți de buton spre fața blenderului unde se află butoanele. 
Rotiți în direcția opusă pentru a  mări viteza de mixare. Viteza poate fi ajustată numai atunci când 
utilizați întrerupătorul I (A2) respectiv treapta I de viteză.

6. Deconectați blenderul de la priză atunci când nu îl utilizați.

SFATURI SI SUGESTII PENTRU MIXARE

1. Tăiați în prealabil ingredientele în bucăți mai mici înainte de a le procesa. Dacă aveți de procesat o 
cantitate mai mare de ingrediente, divizați-le în cantități mai mici și procesați-le pe rând.

2.  Volumul  anumitor  ingrediente  (în  special  lichide)  crește  în  timpul  mixării.  Pentru  aceasta  este    
     necesar  să  umpleți  recipientul  furnizat  (A7)  la  numai  ¾ din  capacitatea  acestuia.  Nivelul  maxim
     de umplere este reprezentat pe recipientul furnizat în dreptul marcajului de 500 ml.

Atentie:

Nu utilizați  blenderul  pentru a procesa cuburi  de gheață sau boabe de cafea.  În caz contrar 
lamele de mixare (A6) se pot deteriora. 

3.  În  timpul  procesării  ingredientelor  țineți  atașamentul  de  mixare  (A5)  perpendicular  pe  baza 
recipientului. Aveți grijă ca lamele de mixare să rămână afundate în compoziție pe durata întregului 
proces. În caz contrar există riscul ca o parte din compoziție să dea pe afară și să stropească.
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GHID RAPID PENTRU MIXARE

ÎNGRIJIRE SI MENTENANTA

4. Dacă doriți ca ingredientele să fie procesate omogen, utilizați o mișcare circulară în timpul mixării. 
Dacă observați că ingredientele se lipesc de lamele de mixare (A6) sau de pereții recipientului (A7),
 opriți mixarea. Deconectați aparatul de la priză și îndepărtați alimentele care s-au prins de lame sau
 de pereții recipientului cu ajutorul unei spatule. Reconectați aparatul la priză și continuați mixarea.

Tip alimente                    Cantitate               Timp procesare                          Viteza procesare

Nota:

Valorile indicate mai sus au valoare orientativă. Timpul efectiv de procesare depinde de cât de 
omogen doriți să mixați ingredientele.

Curățați blenderul după fiecare utilizare.
Curățați mai întâi reziduurile alimentare care au rămas pe lamele de mixare (A6). Introduceți capătul 
atașamentului de mixare (A5) într-o soluție de apă fierbinte și detergent de vase și porniți pentru 
câteva secunde blenderul . Aceasta va îndepărta bucățile mari de alimente de pe lame. Deconectați 
blenderul de la priză pentru următorii pași ai curățării.
Detașați atașamentul de mixare (A5) de unitatea motor. Clătiți capul acestuia sub jet de apă și lăsați-l  să
se usuce complet sau spălați-l la mașina de spălat vase. 

Ștergeți suprafața exterioară a unității motor (A4) cu o lavetă ușor umezită și uscați-o cu o lavetă. 

Atentie:

Nu aduceți unitatea motor (A4) în contact cu apa sau orice alte lichide

Recipientul gradat de mixare (A7) și capacul acestuia pot fi spălate la robinet cu detergent de            
       vase sau la mașina de spălat vase.

Nu  folosiți agenți de curățare abrazivi, pe bază de petrol, diluanți, solvenți, etc.

Atentie:

Asigurați-vă că  nu intră  apă în  interiorul  atașamentului  de  mixare  (A5).  Apa se  poate 
infiltra  ulterior  în  unitatea  motor  (A4)  după  ce  asamblați  blenderul  și  avaria  
componentele electronice ale acesteia. 

5.  Recipientul de mixare livrat odată cu aparatul are un capac dedicat pentru a-l putea pune la frigider 
        atunci când în acesta rămân alimente neconsumate.

Hrană bebeluși, sosuri 200–300 g 45 s Treapta I

Shake                                300 ml 30 s Treapta II

Fructe, legume 200 g 45 s Treapta I

Creme brânză 100 g 30 s Treapta I
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SPECIFICATII TEHNICE

 

Simbolul  reprezentat  pe  produs,  accesorii  sau  ambalaj  vă  indică  faptul că 
produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la 
centrul  de  colectare  deșeuri  electronice  sau  electrocasnice  din  aria  dvs. De 
asemenea  în  anumite  state  ale  Uniunii  Europene  sau  alte  state  din Europa 
este  posibil  să  returnați  produsele  vechi  la  distribuitorul  dvs.  de  produse 
electronice  sau  electrocasnice  atunci  când  achiziționați  un  produs  similar. 
Casarea  corectă  a  acestui  produs  va  ajuta  la  economisirea  unor  valoroase 
resurse  naturale  și  va  preveni  impactul  potențial  negativ  asupra  mediului  și  a 
sănătății  umane  cauzat  de  casarea  improprie  a  deșeurilor 
electrice și electrocasnice.  Vă rugăm  apelați la autoritățile locale pentru a afla 
locația   celui   mai   apropiat   centru   de   casare   sau   pentru   alte   detalii. 
Casarea  improprie  a  acestui  tip  de  deșeuri  poate  face  subiectul  unor 
reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.    

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană  
Dacă  doriți  să  casați  un  aparat  electric  sau  electronic,  cereți  informațiile  
necesare  de  la furnizorul sau distribuitorul dvs.   

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene  
Dacă  doriți  să  casați  acest  produs,  cereți  informațiile  necesare  despre  modul 
corect  de  casare  de  la  departamentele  locale  guvernamentale  sau  de  la 
distribuitorul dvs.  

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative ale UE care îl vizează. 

 CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

Clasă protecție electrică:
Clasa II – Protecția electrică este asigurată de izolare dublă sau de utilizarea materialelor de 
clasă industrială.

Glosar de termeni tehnici

Nivelul  declarat  de  zgomot  pentru  acest  aparat  este  de  53  dB  (A),  ceea  ce  reprezintă 
nivelul  A al puterii acustice raportată la unitatea acustică de referinţă de 1 pW.

Tensiune electrică nominală.........................................................................220-240 V 
Frecvență  nominală  .............................................................................................  50/60  Hz
Putere nominală intrare...................................................................................400 W
Clasă siguranță (pentru protecție la șoc electric) ..................................................... II  
Nivel zgomot........................................................................................................ 53 dB (A)

Producătorul  își  rezervă  dreptul  de  a  aduce  modificări  textului  și  specificațiilor  tehnice  fără  o
notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR  
Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.


