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Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, 
chiar şi în cazul în care v-aţi familiarizat în trecut cu modul de operare al unor aparate 
similare. Utilizaţi aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstraţi 
acest manual pentru consultare ulterioară. 
 
Vă recomandăm salvarea cutiei de carton originale în care a fost expediat produsul, 
ambalajul, factura şi certificatul de garanţie, pe întreaga durată a garanţiei. În timpul 
transportului, ambalaţi aparatul utilizând doar materialele de ambalaj originale.  
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
 
● Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani sau mai mari şi de către 
persoane cu capacităţi fizice sau mentale reduse, sau de către persoane lipsite de 
experienţă, doar dacă sunt supravegheate adecvat sau au fost informate asupra 
modului de utilizare a produsului într-o manieră sigură şi înţeleg pericolele potenţiale. 
Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie 
efectuate de copii, decât dacă sunt mai mari de 8 ani şi sub atenta supraveghere. 
● Păstraţi acest aparat şi cablul său de alimentare ferit de copii cu vârsta mai mică de 8 
ani. 
 
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOAR Ă 
 
● Înaintea conectării acestui aparat la o priză electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de pe 
eticheta cu caracteristici ale aparatului corespunde cu tensiunea prizei electrice 
respective. 
 
Aten ţie:  Acest aparat nu este proiectat pentru a fi controlat utilizând un dispozitiv 
programabil, comutator extern cu cronometru sau telecomandă. 
 
● Nu utilizaţi niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau 
care nu au fost explicit recomandate de producătorul acestui aparat. 
● Nu aşezaţi aparatul pe pervazul ferestrelor sau pe suprafeţe instabile. Aşezaţi 
întotdeauna aparatul pe suprafeţe uniforme, uscate. 
● Asiguraţi-vă că cablul de alimentare şi ştecherul nu intră în contact cu apa şi că nu 
sunt expuse umezelii. 
● Nu pulverizaţi pe aparat apă sau alte lichide. 
● Nu spălaţi niciodată motorul sub jetul de apă şi nu îl scufundaţi în apă sau alte lichide. 
● Aparatul este destinat şi proiectat procesării unei cantităţi standard de alimente într-un 
mod de utilizare casnic. 
● Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. 
● Nu utilizaţi aparatul într-un mediu comercial sau în aer liber! 
● Nu utilizaţi pulverizatoare în apropierea aparatului. 
● Înaintea primei utilizări, este necesar să spălaţi temeinic accesoriile (paletele/spiralele 
pentru aluat) în apă fierbinte, utilizând detergent de vase. Apoi clătiţi-le cu apă potabilă 
şi lăsaţi-le la uscat pe o bucată de material fină. 
● Opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la priza electrică, dacă urmează să nu îl 
folosiţi sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat, precum şi înaintea asamblării, dezasamblării 
sau curăţării. 
● Înaintea ataşării, îndepărtării sau înlocuirii paletelor sau spiralelor pentru aluat la 
aparat, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la priza electrică. 
● Verificaţi întotdeauna ca paletele sau spiralele pentru aluat să fie bine ataşate la 
aparat, înaintea punerii acestuia în funcţiune. 
● Nu atingeţi accesoriile rotative ale aparatului, dacă acesta funcţionează. 



● Nu introduceţi mâinile sau obiecte, precum cuţitul de bucătărie, furculiţa sau lingura 
de lemn, în vasul mixerului în timpul funcţionării acestuia. Vă puteţi răni sau defecta 
aparatul. 
● Lăsaţi lichidele sau alimentele fierbinţi să se răcească înainte de a le procesa. 
● Când paletele sau spiralele pentru aluat sunt ataşate adecvat la aparat, scufundaţi-le 
dintâi în ingredientele din vas şi doar apoi puneţi aparatul în funcţiune. 
● Aparatul nu trebuie să funcţioneze fără a fi încărcat. Utilizarea incorectă a aparatului 
poate afecta negativ durata sa de viaţă. 
● Nu aşezaţi aparatul pe o plită electrică sau pe gat sau în vecinătatea acesteia, nu îl 
aşezaţi în vecinătatea unei flăcări deschise sau altului echipament sau aparate care 
reprezintă surse de căldură. 
● Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiţi-l apelând la un centru autorizat de 
service. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu/ştecher 
deteriorate. 
● În niciun caz nu încercaţi să reparaţi aparatul de unul singur, nu aduceţi modificări 
aparatului – pericol de rănire prin electrocutare! Însărcinaţi reparaţiile şi reglajele acestui 
aparat unei companii sau centru de service specializate. Improvizaţiile şi modificările 
aduse aparatului pe perioada garanţiei vor anula valabilitatea acesteia. 
● Nu aşezaţi cablul de alimentare al aparatului în apropierea zonelor fierbinţi sau 
deasupra obiectelor ascuţite. Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. 
Poziţionaţi cablul în aşa fel încât să nu fie călcat şi să nu vă împiedicaţi de el. Asiguraţi-
vă că acest cablu de alimentare nu atârnă deasupra marginii unei mese şi că nu atinge 
o suprafaţă fierbinte. 
● Nu deconectaţi aparatul prin tragerea cablului electric – aceasta poate deteriora 
cablul de alimentare/priza electrică. Deconectaţi cablul de la priza electrică prin 
apucarea ştecherului cablului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIEREA APARATULUI 

 
 
1 Motor 
2 Buton pentru eliberarea accesoriului 
3 Buton viteză şi pornit/oprit 
4 Mâner 
5 Fante ventilaţie 
6 Set palete 
7 Set spirale pentru aluat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERAREA APARATULUI 
 

1. Utilizarea paletelor / spiralelor pentru aluat 
1.1 Introduceţi capetele paletelor sau spiralelor pentru aluat în orificiile din partea de 
dedesubt a aparatului. Apăsaţi-le până când acestea se fixează bine pe poziţie. 
 
Notă: 
Când ataşaţi spiralele pentru aluat, este necesar să respectaţi procedura corectă. 
Aşezaţi spirala pentru aluat cu inel în orificiul stâng, iar spirala fără inel în orificiul drept. 
 
Aten ţie: 
Nu combinaţi paletele şi spiralele pentru aluat împreună. 
 
1.2 Adăugaţi ingredientele pe care doriţi să le procesaţi într-un recipient corespunzător. 
Scufundaţi paletele în recipientul cu ingrediente. 
1.3 Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică. Acţionând comutatorul 3, reglaţi 
viteza dorită în intervalul 1-5. 
Notă: Vă recomandăm pornirea procedurii la o viteză redusă. Ulterior, puteţi regla o 
viteză superioară, în funcţie de necesitate. 
1.4 După finalizarea procedurii de preparare, opriţi aparatul prin culisarea butonului 3 pe 
poziţia 0. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică. Pentru a scoate 
accesoriile fixate, apăsaţi butonul 2 şi îndepărtaţi-le. 
 
Notă: 
Dacă întrerupătorul 3 este în poziţia 1-5, atunci butonul 2 este blocat, iar accesoriul 
respectiv nu poate fi îndepărtat. 
 
OBSERVAŢII IMPORTANTE! 
Paletele / spiralele pentru aluat: Aparatul trebuie oprit timp de câteva minute după ce a 
rulat continuu timp de 5 minute. Timpul maxim de operare continuă este de 10 minute. 
 
Paletele 
Acestea sunt utilizate pentru a frământa untul, aluatul pentru prăjituri, piure de cartofi, 
frişcă, maioneză şi creme. 
 
Spiralele pentru aluat 
Acestea sunt utilizate pentru frământarea aluatului cu drojdie, aluatului cu unt şi 
aluatului pentru tăiţei, pentru amestecarea cărnii tocate, tartinabilelor şi aluatului pentru 
sufleu. 
 
 
 
 
 
 



Selectarea vitezei pentru palete / spirale pentru a luat 
 
Nivelul 1 – adecvat ca viteză iniţială pentru amestecarea unei cantităţi mari de alimente 
sau ingrediente uscate, precum făina, untul şi cartofii. 
Nivelul 2 – adecvat pentru procesarea ingredientelor lichide, pentru amestecarea 
dressingurilor de salate 
Nivelul 3 – adecvat pentru amestecarea ingredientelor necesare pregătirii prăjiturilor, 
biscuiţilor şi pâinii 
Nivelul 4 – adecvat pentru baterea untului sau zahărului când pregătiţi dulciuri, 
deserturi, etc. 
Nivelul 5 – adecvat pentru bătut ouă, sosuri, creme, etc. 
 
Cantit ăţi şi timpi de procesare 
 
Palete Cantitate  Timp de procesare  Viteză selectat ă 
Sosuri uşoare, 
creme şi supe 

Aproximativ 750 ml Aproximativ 4 minute Nivel 2 

Maioneză Maxim 3 
gălbenuşuri de ou 

Aproximativ 3 minute Nivel 5 

Piure de cartofi Maxim 750 g Maxim 4 minute Nivel 4 
Frişcă Maxim 500 g Maxim 5 minute Nivel 5 
Albuş de ou Maxim 5 albuşuri de 

ou 
Aproximativ 4 minute Nivel 5 

Aluat de prăjitură Aproximativ 750 g Aproximativ 4 minute Nivel 3 
 
  
Spirale pentru 
aluat 

Cantitate  Timp de procesare  Viteză selectat ă 

Aluat cu drojdie Maxim 500 g de 
făină 

Maxim 5 minute Nivel 3 

 
Notă: 
Iniţial frământaţi la o viteză redusă pentru a preveni împroşcarea aluatului în afară. 
Ulterior, puteţi trece la o viteză superioară. Pentru frământarea uşoară a aluatului, vă 
recomandăm folosirea margarinei sau untului moale. 
 

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
● Opriţi întotdeauna aparatul înaintea curăţării sale prin culisarea butonului în poziţia 0 
şi deconectarea sa de la priza electrică. 
● Este necesar să curăţaţi adecvat paletele sau spiralele pentru aluat după fiecare 
utilizare în apă fierbinte şi folosind detergent de vase. Apoi clătiţi-le cu apă potabilă şi 
uscaţi-le cu o bucată de material moale. Paletele şi spiralele pentru aluat sunt prevăzute 
pentru un contact de scurtă durată cu alimentele (inclusiv băuturile), de ex. max. 4 ore. 



● Curăţaţi bine accesoriile mixerului după fiecare utilizare. La sfârşitul folosirii sale (fără 
a dezasambla şi opri aparatul), scufundaţi accesoriile în apă caldă şi detergent de vase. 
Reglaţi viteza pe cel mai înalt nivel (nivel 5) pentru a elibera resturile de alimente de pe 
accesorii. Apoi opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priza electrică. 
● Pentru a curăţa motorul, utilizaţi o bucată de materiale înmuiată într-o soluţie de 
detergent slabă. Nu scufundaţi niciodată motorul în apă sau alte lichide! 
● Nu utilizaţi diluanţi sau solvenţi sau alţi agenţi de curăţare abrazivi pentru a curăţa 
aparatul – aceştia pot deteriora suprafaţa mixerului. 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Tensiunea nominală:       220-240 V 
Frecvenţa nominală:       50/60 Hz 
Puterea de intrare nominală:      150 W 
Clasa de securitate (pentru protecţia la electrocutare):  II 
Nivel de zgomot:        63 dB (A) 
 
Nivelul de emisii de zgomot declarat al aparatului este de 63 dB(A), ceea ce reprezintă 
un nivel A de putere acustică, luând de referinţă puterea acustică de 1 pW. 
 
Glosar de termeni tehnici 
 
Clasa de securitate pentru protec ţia la electrocutare: 
Clasa II – Protecţia la electrocutare este asigurată de izolaţia dublă sau de mare 
capacitate. 
 
Datorită îmbunătăţirii continue a aparatului, producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua 
modificări asupra textului, design-ului şi specificaţiilor tehnice, fără notificare prealabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună 
cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state 
Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când 

achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută 
la protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate 
de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor 
de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările 
naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului 
sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Eur opene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se 
aplică. 
 


