
	  

Coyright	  ©2016	  Fast	  CR.	  a.s	   	   Revizuit	  08/2016	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Înainte	  de	  prima	  utilizare	  a	  acestui	  aparat	  vă	  rugăm	  citiți	  integral	  manualul	  de	  
utilizare	  chiar	  dacă	  sunteți	  familiarizați	  deja	  cu	  genul	  de	  aparat	  sau	  ați	  mai	  folosit	  
produse	  similare.	  Utilizați	  aparatul	  numai	  în	  modul	  descris	  în	  manualul	  de	  utilizare.	  
Păstrați	  manualul	  pentru	  referințe	  ulterioare.	   

Se	  recomandă	  păstrarea	  ambalajului	  original,	  a	  chitanței	  ,	  a	  declarației	  de	  
responsabilitate	  a	  vânzătorului	  și	  a	  cardului	  de	  garanție	  cel	  puțin	  pe	  perioada	  
valabilității	  garanției.	  Dacă	  este	  necesar	  să	  trimiteți	  în	  service	  aparatul,	  împachetați-‐	  
l	  în	  ambalajul	  original	  al	  producătorului.	   
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MĂSURI	  IMPORTANTE	  DE	  SIGURANȚĂ	  CITIȚI	  CU	  ATENȚIE	  
ȘI	  PUNEȚI	  DEOPARTE	  PENTRU	  REFERINȚE	  ULTERIOARE	  	  

	  

• Acest	  aparat	  poate	  să	  fie	  folosit	  de	  către	  persoane	  cu	  capacități	  fizice,	  
senzoriale	  sau	  mentale	  reduse,	  lipsiți	  de	  experientă	  sau	  cunoștința	  doar	  dacă	  
sunt	  supravegheați	  corespunzător	  sau	  au	  fost	  instruiți	  cu	  privire	  la	  utilizarea	  
aparatului	  într-‐o	  manieră	  sigură	  și	  înțeleg	  potențialele	  riscuri.	  	  

• Acest	  aparat	  nu	  trebuie	  utilizat	  de	  către	  copii,	  copiii	  nu	  trebuie	  să	  se	  joace	  cu	  
acest	  aparat.	  Nu	  lăsați	  aparatul	  și	  cablul	  de	  alimentare	  la	  îndemâna	  copiilor.	  	  

• Înainte	  de	  a	  conecta	  aparatul	  la	  priză	  asigurați-‐vă	  că	  voltajul	  afișat	  pe	  
eticheta	  corespunde	  cu	  cel	  al	  prizei	  dumneavoastră.	  

• Folosiți	  aparatul	  numai	  cu	  accesoriile	  originale	  care	  au	  fost	  livrat	  împreună	  
cu	  acesta.	  	  

• Acest	  aparat	  este	  conceput	  pentru	  procesarea	  unei	  cantități	  standard	  de	  
alimente	  în	  spațiul	  casnic.	  	  	  

• Nu	  folosiți	  aparatul	  pentru	  scopuri	  pentru	  care	  nu	  este	  intenționat.	  	  

	  

Avertisment:	  Utilizarea	  incorectă	  poate	  duce	  la	  leziuni.	  	  

• Nu	  folosiți	  aparatul	  în	  exterior	  sau	  în	  medii	  industriale.	  	  
• Nu	  așezați	  aparatul	  pe	  sau	  în	  apropierea	  unui	  cuptor	  electric	  sau	  cu	  gaz,	  pe	  

marginea	  unei	  mese	  sau	  pe	  suprafețe	  instabile.	  Puneți	  aparatul	  numai	  pe	  o	  
suprafață	  plană,	  uscată,	  stabilă.	  	  

• Înainte	  de	  a	  utiliza	  aparatul,	  asigurați-‐vă	  că	  este	  asamblat	  în	  mod	  
corespunzător.	  	  

• La	  manipularea	  lichidelor	  fierbinți,	  folosiți	  măsuri	  de	  siguranță	  suplimentare,	  
deoarece	  acestea	  pot	  degaja	  abur	  sau	  pot	  stropi	  și	  opări	  utilizatorul.	  Înainte	  
de	  a	  turna	  lichide	  fierbinți	  în	  recipientul	  de	  amestecare	  și	  înainte	  de	  a	  le	  
amesteca	  ,	  lasați	  sa	  se	  raceasca	  la	  cel	  puțin	  45	  °	  C.	  	  

• Nu	  lăsați	  aparatul	  să	  funcționeze	  continuu	  timp	  de	  mai	  mult	  de	  2	  minute.	  
Înainte	  de	  a	  reporni,	  lăsați-‐l	  să	  se	  răcească	  timp	  de	  cel	  puțin	  2	  minute.	  Atunci	  
când	  folosiți	  aparatul	  pentru	  a	  procesa	  lichide	  cu	  o	  consistență	  foarte	  groasă	  ,	  
nu	  lăsați	  aparatul	  să	  funcționeze	  mai	  mult	  de	  1	  minut.	  

• Aparatul	  are	  o	  siguranță	  termică	  care	  protejează	  motorul	  împotriva	  
deteriorării	  în	  cazul	  în	  care	  acesta	  este	  supus	  unui	  stres	  excesiv.	  În	  cazul	  în	  
care	  aparatul	  se	  oprește	  automat	  din	  cauza	  suprasolicitării	  motorului,	  
deconectați-‐l	  și	  lăsați-‐l	  să	  se	  răcească	  timp	  de	  cel	  puțin	  15	  minute.	  Apoi,	  
puteți	  utiliza	  aparatul	  din	  nou.	  
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• Atunci	  când	  blenduiți,	  nu	  puneți	  în	  vasul	  de	  blenduit	  mâinile	  sau	  obiecte	  
precum	  cuțite	  de	  bucătărie,	  furculițe,	  linguri	  de	  lemn.	  În	  caz	  contrar,	  vă	  puteți	  
răni	  sau	  aparatul	  poate	  să	  fie	  deteriorat.	  	  	  

• În	  cazul	  în	  care	  alimentele	  se	  lipesc	  de	  ansamblul	  lamelor	  sau	  de	  pereții	  
recipientului	  pentru	  blenduit	  ,	  opriți	  și	  deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  electrică.	  
Asigurați-‐vă	  că	  ansamblul	  de	  lame	  s-‐a	  oprit	  din	  rotație.	  Îndepărtați	  cu	  grijă	  
recipientul	  pentru	  blenduit	  de	  pe	  unitatea	  motorului	  .	  Scoateți	  capacul	  și	  
utilizând	  o	  spatulă	  de	  plastic	  curățați	  ansamblul	  de	  lame	  și	  pereții	  
recipientului	  de	  blenduit.	  Puneți	  capacul	  înapoi	  și	  reatașați	  recipientul	  
pentru	  blenduit	  la	  unitatea	  motorului.	  Puneți	  cablul	  de	  alimentare	  înapoi	  în	  
priză	  și	  continuați	  procesul	  de	  blenduire.	  	  	  

• Nu	  scufundați	  unitatea	  motorului	  sau	  cablul	  de	  alimentare	  în	  apă	  și	  în	  niciun	  
alt	  lichid	  și	  nici	  nu	  spălați	  aceste	  componente	  sub	  jet	  de	  apă.	  	  	  

• Atunci	  când	  manipulați	  ansamblul	  lamelor,	  atunci	  când	  scoateți	  din	  
recipientul	  pentru	  blenduit	  sau	  din	  râșniță,	  aveți	  grijă	  sporită	  pentru	  a	  evita	  
rănirea.	  Lamele	  sunt	  ascuțite.	  	  	  

• Nu	  porniți	  aparatul	  atunci	  când	  este	  gol.	  Utilizarea	  incorectă	  a	  aparatului	  
poate	  afecta	  negativ	  durata	  de	  viață	  a	  acestuia.	  	  	  

• Întotdeauna	  opriți	  aparatul	  și	  deconectați	  aparatul	  de	  la	  priza	  electrică	  atunci	  
când	  nu	  îl	  utilizați	  sau	  atunci	  când	  îl	  lăsați	  nesupravegheat,	  înainte	  de	  
asamblare	  sau	  dezasamblare,	  înainte	  de	  schimbarea	  accesoriilor,	  mutarea	  
sau	  curățarea	  aparatului.	  	  	  

• Asigurați-‐vă	  de	  faptul	  că	  unitatea	  motorului	  este	  oprită,	  deconectată	  de	  la	  
priza	  electrică	  și	  că	  componentele	  rotative	  s-‐au	  oprit	  din	  rotire	  complet	  
înainte	  de	  a	  scoate	  recipientul	  de	  blenduit	  sau	  râșnița	  de	  pe	  unitatea	  
motorului.	  	  	  

• Asigurați-‐vă	  de	  faptul	  că	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  intră	  în	  contact	  cu	  
umiditate.	  Nu	  plasați	  obiecte	  grele	  pe	  cablul	  de	  alimentare.	  Asigurați-‐vă	  de	  
faptul	  că	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  atârnă	  peste	  marginea	  unei	  mese	  și	  nu	  intră	  
în	  contact	  cu	  o	  suprafață	  fierbinte.	  	  	  

• Nu	  deconectați	  aparatul	  de	  la	  priza	  electrică	  trăgând	  de	  cablul	  de	  alimentare.	  
Acest	  lucru	  poate	  deteriora	  cablul	  de	  alimentare	  sau	  priza	  electrică.	  
Deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  trăgând	  ușor	  de	  ștecherul	  cablului	  de	  
alimentare.	  	  	  

• Dacă	  cablul	  de	  alimentare	  este	  deteriorat,	  înlocuiți-‐l	  la	  un	  centru	  de	  service	  
profesional.	  Este	  interzis	  să	  utilizați	  aparatul	  dacă	  cablul	  de	  alimentare	  sau	  
ștecherul	  sunt	  deteriorate.	  	  	  

• Nu	  utilizați	  aparatul	  dacă	  acesta	  nu	  funcționează	  corespunzător	  sau	  dă	  
semne	  de	  deteriorare.	  	  	  

• Pentru	  a	  evita	  pericolul	  de	  rănire	  prin	  curentare,	  nu	  reparaţi	  aparatul	  
dumneavoastră	  si	  nu	  faceţi	  modificari	  la	  acesta.	  Faceţi	  toate	  aceste	  reparaţii	  
sau	  ajustări	  ale	  aparatului	  la	  un	  service	  autorizat.	  Modificarea	  aparatului	  în	  
termenul	  de	  garanţie	  al	  acestuia,	  poate	  duce	  la	  anularea	  certificatului	  de	  
garanţie.	  	  
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DESCRIEREA	  APARATULUI	  
	  
	  

	  
	  
1.	  Capacul	  interior	  	  
2.	  Capac	  cu	  deschizătură.	  Deschizătura	  este	  utilizată	  pentru	  a	  pune	  ingrediente	  în	  
recipientul	  pentru	  blenduit	  în	  timp	  ce	  aparatul	  operează.	  
3.	  Garnitură	  a	  capacului	  care	  aderă	  la	  capac	  (inel	  de	  etanșizare)	  
4.	  Recipient	  pentru	  blenduit,	  ,	  cu	  capacitate	  de	  1.5l	  
5.	  Inelul	  de	  fixare	  a	  lamelor	  blenderului	  
6.	  Ansamblul	  de	  lame	  
7.	  Gulerul	  atașamentului	  lamelor	  
8.	  Comutator	  de	  nivel	  pulsatoriu	  pentru	  amestecare	  de	  scurtă	  durată	  la	  viteză	  
maximă	  
9.	  Rotița	  de	  viteză.	  Este	  utilizată	  pentru	  a	  opri	  aparatul	  și	  pentru	  a	  seta	  viteza	  
10.	  Unitatea	  motorului	  
11.	  Piciorușe	  anti-‐alunecare	  
12.	  Spațiul	  de	  depozitare	  al	  cablului	  de	  alimentare	  



	  

Coyright	  ©2016	  Fast	  CR.	  a.s	   	   Revizuit	  08/2016	  

13.	  Lama	  râșniței,	  zimțată,	  ideală	  pentru	  ierburi	  și	  condimente	  
14.	  Lama	  râșniței,	  dreaptă,	  ideală	  pentru	  cafea	  și	  nuci	  
	  
ÎNAINTE	  DE	  PRIMA	  UTILIZARE	  
	  
1.	  Scoateți	  aparatul	  și	  accesoriile	  din	  ambalaj.	  
2.	  Spălați	  bine	  toate	  componentele	  care	  sunt	  destinate	  spre	  a	  intra	  în	  contact	  cu	  
alimentele	  (capacul	  interior	  A1,	  capacul	  exterior	  A2	  cu	  inelul	  de	  etanșizare	  A3,	  inelul	  
de	  fixare	  a	  lamelor	  blenderului	  A5,	  ansamblul	  de	  lame	  A6,	  gulerul	  de	  fixare	  A7	  și	  
răzătoarele	  A13	  și	  A14)	  utilizând	  apă	  calduță	  și	  un	  detergent	  de	  bucătărie	  neutru.	  
Apoi	  clătiți-‐le	  bine	  cu	  apă	  curată	  și	  ștergeți-‐le	  cu	  o	  cârpă	  moale	  sau	  lăsați-‐le	  să	  se	  
usuce	  în	  mod	  natural,	  de	  la	  sine.	  
	  
Atenție:	  
Atunci	  când	  curățați	  ansamblurile	  de	  lame	  aveți	  grijă	  suplimentară	  pentru	  a	  preveni	  
rănirea.	  Lamele	  sunt	  foarte	  ascuțite.	  
	  
ASAMBLAREA	  ȘI	  DEZASAMBLAREA	  APARATULUI	  

• Înainte	  de	  a	  începe	  să	  asamblați	  sau	  să	  dezasamblați	  aparatul,	  verificați	  
faptul	  că	  unitatea	  motorului	  A10	  este	  oprită	  și	  deconectată	  de	  la	  priza	  de	  
alimentare	  electrică	  și	  că	  piesele	  rotative	  s-‐au	  oprit	  complet	  din	  mișcare.	  

	  
1.	  Asamblarea	  și	  dezasamblarea	  recipientului	  pentru	  blenduit	  
1.1	  Puneți	  ansamblul	  de	  lame	  A6	  pe	  gulerul	  atașamentului	  lamelor	  A7.	  Puneți	  inelul	  
de	  fixare	  a	  lamelor	  blenderului	  A5	  pe	  ansamblul	  de	  lame	  A6	  și	  asigurați-‐vă	  că	  aderă	  
de-‐a	  lungul	  întregului	  perimetru	  la	  ansamblul	  de	  lame	  A6.	  
1.2	  Puneți	  gulerul	  atașamentului	  lamelor	  A7împreună	  cu	  ansamblul	  de	  lame	  A6	  
introdus	  și	  inelul	  de	  fixare	  a	  lamelor	  blenderului	  A5	  pe	  recipientul	  A4	  dinspre	  
dedesubt.	  Înșurubați	  gulerul	  atașamentului	  lamelor	  A7	  la	  recipientul	  de	  blenduit	  A4	  
și	  strângeți	  ferm.	  
1.3	  Introduceți	  capacul	  interior	  A1	  în	  deschizătura	  capacului	  A2	  și	  rotiți	  în	  sensul	  
acelor	  de	  ceasornic	  pentru	  a-‐l	  securiza.	  Atunci	  când	  ați	  pus	  toate	  ingredientele	  
necesare	  în	  recipientul	  pentru	  blenduit	  A4,	  închideți-‐l	  cu	  capacul	  asamblat.	  Capacul	  
trebuie	  să	  fie	  în	  mod	  corect	  împins	  în	  jos	  de-‐a	  lungul	  întregului	  perimetru	  astfel	  
încât	  să	  adere	  bine	  la	  marginea	  recipientului	  de	  blenduit	  A4.	  
1.4	  Atunci	  când	  doriți	  să	  dezasamblați	  recipientul	  pentru	  blenduit,	  procedați	  în	  
ordine	  inversă.	  
	  
	  
2.	  Atașarea	  și	  scoaterea	  recipientului	  pentru	  blenduit	  la	  unitatea	  motorului	  
2.1	  Așezați	  unitatea	  motorului	  A10	  pe	  o	  suprafață	  netedă,	  uscată,	  de	  exemplu	  pe	  
blatul	  de	  la	  bucătărie.	  Pe	  unitatea	  motorului	  A10	  puneți	  recipientul	  pentru	  blenduit	  
și	  apăsați-‐l	  în	  jos	  pentru	  a-‐l	  securiza	  pe	  unitatea	  motorului	  A10.	  Recipientul	  	  de	  
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amestecat	  asamblat	  se	  poate	  poziționa	  pe	  unitatea	  motorului	  A10	  în	  două	  direcții.	  
Mânerul	  este	  orientat	  fie	  spre	  dreapta,	  fie	  spre	  stânga.	  
	  
2.2	  Pentru	  a	  scoate	  ,	  pur	  și	  simplu	  ridicați	  recipientul	  A4.	  
	  
	  
OPERAREA	  APARATULUI	  
	  
	  
1.1	  Asigurați-‐vă	  	  de	  faptul	  că	  rotița	  de	  control	  a	  vitezei	  A9	  este	  setată	  în	  poziția	  OFF	  
(oprit)	  și	  că	  unitatea	  motorului	  A10	  este	  deconectată	  de	  la	  priza	  de	  alimentare	  
electrică.	  
1.2	  Asamblați	  blenderul	  conform	  instrucțiunilor	  cuprinse	  în	  capitolul	  Asamblarea	  și	  
dezasamblarea	  aparatului.	  
1.3	  Puneți	  alimentele	  sau	  turnați	  lichidele	  pe	  care	  doriți	  să	  le	  blenduiți	  în	  recipientul	  
pentru	  blenduit	  A4.	  Închideți	  recipientul	  pentru	  blenduit	  A4	  folosind	  capacul	  
conform	  instrucțiunilor	  cuprinse	  în	  capitolul	  Asamblarea	  și	  dezasamblarea	  
aparatului.	  
	  
	  
Notă:	  
Capacitatea	  maximă	  a	  recipientului	  pentru	  blenduit	  	  A4	  este	  de	  1.5l.	  Vă	  recomandăm	  
ca	  recipientul	  pentru	  blenduit	  să	  nu	  fie	  umplut	  cu	  mai	  mult	  de	  1.2l	  de	  lichid.	  
Anumite	  lichide	  își	  măresc	  volumul	  în	  timpul	  mixării,	  astfel	  încât	  este	  mai	  bine	  să	  le	  
blenduiți	  gradual,	  în	  tranșe	  mai	  mici.	  
	  
4	  Conectați	  cablul	  de	  alimentare	  la	  priza	  electrică	  și	  setați	  rotița	  vitezei	  A9	  la	  viteza	  
necesară.	  Vă	  recomandăm	  să	  setați	  mai	  întâi	  viteza	  mai	  lentă	  pentru	  a	  permite	  
ingredientelor	  să	  se	  amestece	  între	  ele.	  Apoi	  puteți	  mări	  viteza	  după	  necesitate.	  În	  
timp	  ce	  blenduiți,	  folosiți	  întotdeauna	  mâna	  liberă	  pentru	  a	  ține	  de	  deasupra,	  apăsat,	  
capacul	  A2.	  Nivelul	  pulsatoriu	  este	  util	  numai	  atunci	  când	  doriți	  să	  blenduiți	  
alimentele	  foarte	  repede.	  Pentru	  a	  porni	  nivelul	  pulsatoriu,	  învârtiți	  comutatorulA8	  
în	  poziția	  "P"	  și	  mențineți	  în	  această	  poziție	  pentru	  un	  moment.	  De	  îndată	  ce	  dați	  
drumul	  comutatorului	  A8,	  nivelul	  pulsatoriu	  se	  va	  opri	  în	  mod	  automat.	  
	  
Notă:	  
Comutatorul	  A8	  este	  funcțional	  chiar	  dacă	  rotița	  de	  viteză	  A9	  este	  setată	  pe	  OFF	  
(oprit).	  
	  
Atenție	  
Timpul	  maxim	  de	  operare	  este	  de	  2	  minute.	  Nu	  lăsați	  aparatul	  să	  opereze	  în	  mod	  
continuu	  mai	  mult	  decât	  este	  indicat	  mai	  sus.	  Lăsați	  aparatul	  să	  se	  răcească	  apoi	  
timp	  de	  2	  minute.	  Atunci	  când	  procesați	  alimente	  dure	  sau	  lichide	  cu	  o	  consistență	  
mai	  groasă,	  nu	  lăsați	  aparatul	  să	  opereze	  mai	  mult	  de	  1	  minut	  continuu.	  
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5.	  În	  timp	  ce	  blenduiți,	  puteți	  adăuga	  alimente	  sau	  lichide	  în	  recipientul	  pentru	  
blenduit	  A4	  după	  ce	  îndepărtați	  capacul	  interior	  A1.	  Pentru	  a	  scoate	  capacul	  interior	  
A1,	  rotiți-‐l	  în	  sensul	  invers	  acelor	  de	  ceasornic.	  Capacul	  A1	  se	  poate	  de	  asemenea	  
utiliza	  ca	  vas	  pentru	  adăugarea	  ingredientelor.	  
6.	  În	  cazul	  în	  care	  alimentele	  se	  lipesc	  de	  ansamblul	  lamelor	  A6	  sau	  de	  pereții	  
recipientului	  pentru	  blenduit	  A4,	  opriți	  aparatul	  prin	  rotirea	  rotiței	  de	  viteză	  	  A9	  în	  
poziție	  OFF	  (Oprit)	  și	  deconectați-‐l	  de	  la	  priza	  electrică.	  Asigurați-‐vă	  că	  ansamblul	  
de	  lame	  A6	  s-‐a	  oprit	  complet	  din	  rotație.	  Îndepărtați	  cu	  grijă	  recipientul	  pentru	  
blenduit	  de	  pe	  unitatea	  motorului	  A10.	  Scoateți	  capacul	  A2	  și	  utilizând	  o	  spatulă	  de	  
plastic	  curățați	  ansamblul	  de	  lame	  A6	  și	  pereții	  recipientului	  de	  blenduit	  A4.	  Puneți	  
capacul	  A2	  înapoi	  și	  reatașați	  recipientul	  pentru	  blenduit	  la	  unitatea	  motorului	  A10.	  
Puneți	  cablul	  de	  alimentare	  înapoi	  în	  priză	  și	  continuați	  procesul	  de	  blenduire.	  
7.	  După	  ce	  ați	  terminat	  de	  utilizat	  aparatul,	  setați	  rotița	  de	  viteză	  A9	  în	  poziția	  OFF	  
(o	  prit)	  și	  deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  electrică.	  Asigurați-‐vă	  că	  
ansamblul	  de	  lame	  A6	  s-‐a	  oprit	  complet	  din	  rotație	  și	  scoateți	  recipientul	  pentru	  
blenduit	  de	  pe	  unitatea	  motorului	  A10.	  Folosind	  o	  spatulă	  de	  plastic	  moale,	  
îndepărtați	  resturile	  alimentare	  din	  recipientul	  de	  blenduit	  A4.	  
8.	  Dezasamblați	  recipientul	  pentru	  blenduit	  în	  conformitate	  cu	  intrucțiunile	  
conținute	  în	  capitolul	  Asamblarea	  și	  dezasamblarea	  aparatului	  și	  curățați	  în	  
conformitate	  cu	  intrucțiunile	  conținute	  în	  capitolul	  Curățare	  și	  mentenanță.	  
	  
	  
Sfaturi	  și	  ponturi	  pentru	  blenduit	  
•	  Mai	  întâi	  	  În	  primul	  tăiați	  alimentele	  cu	  o	  consistență	  fermă,	  cum	  ar	  fi	  fructele	  și	  
legumele	  în	  bucăți	  mai	  mici,	  care	  măsoară	  2	  până	  la	  3	  cm	  și	  numai	  apoi	  puneți-‐le	  în	  
interiorul	  recipientului	  de	  blenduit	  A3.	  
•	  Mai	  întâi	  se	  amesteca	  o	  cantitate	  mai	  mică	  de	  ingrediente	  și	  apoi	  se	  adaugă	  treptat	  
ingrediente	  suplimentare	  prin	  orificiul	  din	  capacul	  exterior	  A2	  în	  timpul	  procesului	  
de	  blenduire.	  In	  acest	  fel,	  veți	  obține	  rezultate	  mai	  bune	  decât	  prin	  adăugarea	  
tuturor	  ingredientelor	  în	  recipientul	  de	  blenduit	  A4	  dintr-‐o	  dată.	  	  
•	  Dacă	  trebuie	  să	  se	  amestece	  alimentele	  de	  o	  consistență	  solidă,	  împreună	  cu	  
alimentele	  de	  o	  consistență	  lichidă,	  vă	  recomandăm	  să	  combinați	  mai	  întâi	  
mâncarea	  de	  consistență	  solidă,	  cu	  o	  cantitate	  mai	  mică	  de	  lichide.	  Apoi	  se	  adaugă	  
treptat	  lichidele	  rămase	  prin	  orificiul	  din	  capacul	  exterior	  A2	  în	  timpul	  de	  procesului	  
de	  blenduire.	  În	  timpul	  procesului	  de	  blenduire,	  folosiți	  întotdeauna	  mâna	  pentru	  a	  
ține	  în	  jos	  capacul	  A2	  de	  deasupra.	  
•	  Pentru	  a	  amesteca	  lichide	  foarte	  groase,	  vă	  recomandăm	  să	  folosiți	  nivelul	  de	  
viteză	  pulsatorie,	  astfel	  încât	  ansamblul	  de	  lame	  A6	  să	  nu	  se	  blocheze.	  Porniți	  
blenderul	  în	  mod	  repetat,	  la	  intervale	  scurte	  de	  timp.	  
•	  Cuburile	  de	  gheata	  trebuie	  sa	  fie	  procesate	  imediat	  după	  scoaterea	  din	  congelator.	  
Atunci	  când	  gheața	  începe	  să	  se	  topească,	  cuburile	  de	  gheata	  se	  vor	  lipi	  împreună	  și	  
nu	  va	  fi	  posibil	  să	  se	  blenduiască.	  
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GHID	  RAPID	  DE	  PROCESARE	  A	  INGREDIENTELOR	  
	  
Ingrediente	   Selectarea	  vitezei	   Timpul	  recomandat	  de	  

blenduire	  
Fructe,	  legume	  tăiate	  în	  
bucăți	  mai	  mici	  

4-‐6	   30s	  

Mâncare	  pentru	  bebeluși	   4-‐5	   40s	  
Sosuri,	  marinade	   2-‐3	   30s	  
Smoothie	  și	  cocktailuri	   5-‐6	   40s	  
Supe	   3-‐4	   30s	  
Cuburi	  de	  gheață	   P	  (nivel	  pulsatoriu)	   -‐	  
	  
Notă:	  
Timpii	  pentru	  procesarea	  alimentelor	  specificați	  mai	  sus	  au	  numai	  rol	  orientativ.	  
Timpul	  real	  de	  mixare	  depinde	  de	  dimensiunea	  ingredientelor,	  cantitatea	  acestora	  și	  
consistența	  necesară	  dorită	  în	  final.	  
	  
CURĂȚARE	  ȘI	  MENTENANȚĂ	  
•	  Înainte	  de	  curățare	  asigurați-‐vă	  că	  rotița	  de	  setare	  a	  vitezei	  A9	  este	  setată	  pe	  OFF	  (	  
oprit),	  	  iar	  aparatul	  este	  deconectat	  de	  la	  priza	  de	  alimentare.	  Asigurați-‐vă	  că	  piesele	  
rotative	  s-‐au	  oprit	  și	  scoateți	  recipientul	  asamblat	  de	  amestecare	  de	  pe	  unitatea	  
motorului	  A10.	  
•	  După	  golire,	  dezasamblați	  recipientul	  de	  blenduit	  sau	  râșnița	  în	  conformitate	  cu	  
instrucțiunile	  din	  capitolul	  Asamblarea	  și	  dezasamblarea	  aparatului.	  Se	  spală	  foarte	  
bine	  componentele	  individuale	  ale	  recipientului	  de	  blenduit	  sau	  râșniței	  cu	  apă	  
caldă	  și	  un	  detergent	  de	  bucătărie	  neutru.	  Apoi	  clătiți-‐le	  sub	  jet	  de	  apă	  curată	  și	  
ștergeți-‐le	  bine	  cu	  o	  cârpă	  uscată	  fină	  sau	  permiteți-‐le	  să	  se	  usuce	  natural.	  Procedați	  
în	  același	  mod	  pentru	  curățarea	  răzătoarelor	  A13	  și	  A14.	  
	  
Atenţie:	  
La	  scoaterea	  ansamblului	  de	  lame	  aveți	  grijă	  deosebită	  pentru	  a	  evita	  rănirea.	  
Lamele	  sunt	  ascuțite.	  
	  
•	  Pentru	  a	  curăța	  suprafața	  exterioară	  a	  unității	  motorului	  A10,	  folosiți	  o	  cârpă	  
înmuiată	  într-‐o	  soluție	  de	  detergent	  slabă.	  Dupa	  aplicarea	  detergentului	  de	  
bucătărie,	  ștergeți	  suprafața	  cu	  o	  cârpă	  ușor	  umezită	  în	  apă	  curată	  și	  apoi	  se	  ștergeți	  
pentru	  a	  usca.	  
•	  Nu	  scufundați	  niciodată	  unitatea	  motorului	  A10	  sau	  cablul	  de	  alimentare	  în	  apă	  
sau	  în	  orice	  alt	  lichid.	  Nu	  folosiți	  diluanți	  sau	  solvenți	  sau	  agenți	  de	  curățare	  care	  
cauzează	  abraziune	  pentru	  a	  curăța	  aparatul.	  În	  caz	  contrar,	  suprafața	  aparatului	  
poate	  fi	  deteriorată.	  
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DEPOZITARE	  
•	  Depozitați	  aparatul	  într-‐un	  loc	  uscat,	  departe	  de	  accesul	  copiilor.	  
	  
SPECIFICAȚII	  TEHNICE	  
	  
	  
Registrul	  voltaic	  nominal...................................................................................................220-‐240V	  
Registrul	  de	  frecvență..............................................................................................................50/60Hz	  
Registrul	  de	  putere..........................................................................................................................500W	  	  
Clasa	  de	  siguranță	  (împotriva	  șocului	  electric)...........................................................................II	  
Nivelul	  de	  zgomot.......................................................................................................................86dB(A)	  	  
	  
Nivelul	  de	  zgomot	  emis	  declarat	  al	  aparatului	  este	  de	  86dB	  (A),	  ceea	  ce	  reprezintă	  
nivelul	  A	  al	  puterii	  acustice	  respectând	  referința	  puterii	  acustice	  de	  1	  pW.	  	  
	  
Glosar	  al	  terminologiei	  tehnice	  
	  
Clasă	  de	  siguranță	  pentru	  protecția	  șocurilor	  electrice:	  
Clasa	  a	  II	  -‐	  protecție	  șoc	  electric	  este	  asigurată	  de	  o	  izolație	  dublă	  sau	  de	  o	  izolație	  cu	  
împământare	  
	  
Modificări	  ale	  textului	  și	  parametrii	  tehnici	  sunt	  rezervat.	  
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RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  AMBALAJELOR	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare	  hârtie.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  BATERIILOR	  
Bateriile	  conțin	  compuși	  care	  deteriorează	  mediul	  înconjurător	  și	  ca	  atare	  nu	  fac	  
parte	  din	  gunoiul	  casnic.	  Duceți	  bateriile	   la	  cel	  mai	  apropiat	  punct	  de	  colectare,	  
care	  se	  va	  ocupa	  de	  reciclarea	  lor	  ecologică.	  Puteți	  obține	  detaliile	  unui	  punct	  de	  
colectare	  fie	  de	  la	  primăria	  de	  care	  aparțineți	  fie	  de	  la	  vânzător.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  ELECTROCASNICE	  
Semnificaţia	   simbolului	   de	   pe	   produs,	   de	   pe	   accesoriile	   sale	   sau	   de	   pe	   ambalaj	  
indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  menajer.	  Vă	  rugăm	  casați	  
acest	   aparat	   la	   centrul	   de	   colectare	   pentru	   reciclarea	   deşeurilor	   electrice	   şi	  
electronice	   din	   zona	   dvs.	   Alternativ,	   în	   unele	   state	   ale	   Uniunii	   Europene	   sau	   în	  
alte	   state	   europene,	   puteţi	   returna	   produsele	   la	   distribuitorul	   local	   atunci	   când	  
achiziţionaţi	   un	   produs	   nou	   echivalent.	   Casarea	   corectă	   a	   acestui	   aparat	   va	  
contribui	   la	   economisirea	   de	   resurse	   naturale	   valoroase	   şi	   la	   prevenirea	  
impactului	   potenţial	   negativ	   asupra	   mediului	   şi	   al	   sănătăţii	   umane	   care	   poate	  
apărea	   ca	   rezultat	   al	   tratării	   necorespunzătoare	   a	   deşeurilor.	   Interesaţi-‐vă	   la	  
autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  mai	  apropiat	  centru	  de	  colectare	  a	  deşeurilor	  pentru	  
detalii	   suplimentare.	   Casarea	   incorectă	   a	   acestui	   tip	   de	   deşeuri	   poate	   fi	  
sancţionată	  prin	  amenzi,	  conform	  normelor	  naţionale	  
	  
Pentru	  persoanele	  juridice	  din	  Uniunea	  Europeană	  
Dacă	   doriţi	   să	   casaţi	   un	   dispozitiv	   electric	   sau	   electronic,	   solicitaţi	   informaţiile	  
necesare	  de	  la	  distribuitorul	  sau	  furnizorul	  dvs.	  
	  
Reciclarea	  în	  țări	  din	  afara	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	  doriţi	  să	  casaţi	  acest	  produs,	  solicitaţi	  informaţiile	  necesare	  despre	  metoda	  
corectă	  de	  casare	  de	  la	  departamentele	  autorităţilor	  locale	  sau	  de	  la	  distribuitorul	  
dvs.	  
 
Acest	   produs	   îndeplineşte	   toate	   cerinţele	   legislative	  de	  bază	   ale	  UE	  
care	  îl	  vizează.	  
 
	  
	  

 
 
	  


