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RO Spiralator electric
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE
■ Acest consumator poate fi utilizat de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială 

sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă acestea 
sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea 
consumatorului și înțeleg eventualele pericole. 

■ Se interzice utilizarea acestui consumator de către copii. Copiii nu au voie să se joace cu 
acest consumator Consumatorul și cablul de rețea al acestuia trebuie păstrate departe de 
accesul copiilor. 

■ Acest consumator servește pentru procesarea fructelor și legumelor și este destinat 
utilizării casnice și spații similare celor de mai jos:
– bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
– fermele agricole;
– camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
– întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.

■ Nu utilizați consumatorul într-un mediu industrial sau afară.
■ Nu amplasați consumatorul pe parapetele ferestrelor sau pe suprafețe nestabile. Nu-l 

așezați pe un fierbător electric sau pe gaz, în apropierea focului deschis sau a aparatelor 
care sunt o sursă de căldură.

■ Nu utilizați niciodată accesoriile care nu sunt livrate împreună cu acest consumator sau nu 
sunt recomandate expres de către constructor pentru acest consumator. 

■  Înainte de conectarea consumatorului la priza de rețea, trebuie să vă asigurați că tensiunea 
specificată pe tăblița de tip a acestuia este conformă cu tensiunea prizei. 

■ Înainte de înlocuirea accesoriilor, care se află în mișcare în cursul utilizării, asigurați-vă că 
aparatul este oprit și decuplat de la priza de rețea și că componentele rotative s-au oprit.

■ În cursul manipulării lamelor de tăiere, mai ales în cursul scoaterii acestora din suport și în 
cursul curățării, aveți grijă deosebită să nu vă răniți de tăișuri.

■ Înainte de a  pune consumatorul în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat corect. 
Consumatorul este echipat cu siguranță dublă care nu permite pornirea acestuia, dacă nu 
este asamblat corect și dacă rezervorul nu este introdus corect în aparat.

■ Aveți grijă ca, în timpul exploatării, să nu intre în tubul de alimentare obiecte străine, cum 
sunt, de exemplu, articole de îmbrăcăminte, fire de păr, ustensilele de bucătărie etc. În caz 
contrar ar putea avea loc răniri sau s-ar deteriora consumatorul.

■ Pentru împingerea fructelor și legumelor prin tubul de alimentare, folosiți întotdeauna 
elementul de presare livrat. Nu folosiți niciodată mâinile sau alte obiecte. Înainte de 
utilizarea elementului de presare trebuie să vă asigurați că este asamblat reglementar.

Avertizare: 
O utilizare incorectă poate duce la răniri. 

■ Nu porniți consumatorul în gol. Utilizarea incorectă a  consumatorului poate influența 
negativ durata de viață a acestuia.
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■ Durata maximă de exploatare continuă a  consumatorului este de 1 minut. Înainte de 
o nouă pornire, lăsați aparatul să se răcească timp de 5 minute. 

■ Întotdeauna decuplați și scoateți consumatorul din priza de rețea, dacă nu îl veți folosi și 
dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de montaj, demontaj, curățare sau mutare dintr-un 
loc în altul. Înainte de dezasamblare, așteptați să se oprească piesele rotative.

■ Efectuați curățarea potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.
■ Nu scufundați unitatea de acționare a consumatorului în apă și nici într-un alt lichid, nici 

nu o spălați sub jet de apă.
■ Aveți grijă ca ștecărul cablului de rețea să nu ajungă în contact cu apa sau umiditatea. 
■ Nu amplasați pe cablul de rețea obiecte grele. Aveți grijă ca, cablul de rețea să nu fie atârnat 

peste marginea mesei sau să nu atingă de suprafața fierbinte. 
■ Decuplați cablul de rețea de la priză prin tragerea de ștecăr, nu de cablu. În caz contrar, 

cablul de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora.
■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, însărcinați înlocuirea acestuia unui centru 

de service de specialitate. Se interzice utilizarea consumatorului având cablul de rețea sau 
ștecărul cablului de rețea deteriorate.

■ Nu utilizați consumatorul în cazul în care nu funcționează corect sau dacă prezintă semne 
de deteriorare.

■ Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați consumatorul singuri și nu îl adaptați 
în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin intervenția 
în consumator vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare defectuoasă, 
eventual a garanției pentru calitate.
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RO Spiralator electric
Instrucțiuni de utilizare

■	 Înainte de utilizarea acestui consumator, vă rugăm să vă familiarizați 
cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost 
deja familiarizat cu utilizarea consumatoarelor de tip similar. Utilizați 
consumatorul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de 
utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.

■ Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o  derulare 
defectuoasă, eventual a  garanției pentru calitate, recomandăm să 
păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, 
bonul de casă și confirmarea de răspundere a  vânzătorului sau 
certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea 
consumatorului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA CONSUMATORULUI
A1 Buton pentru degajarea 

culisării părții interne 
a elementului de presare

A2 Partea internă a elementului 
de presare

A3 Capac carcasă externă 
element de presare

A4 Carcasă externă element de 
presare

A5 Capac cu tub de alimentare
A6 Suport lamă cu roată dințată 

periferică

A7 Lamă tăiere benzi spaghete 
având dimensiuni de 
3 × 3 mm

A8  Lamă pentru tăierea spiralelor, 
grosimea tăieturii 3 mm

A9 Orificiu pentru introducerea 
suportului lamă

A10 Capac rezervor
A11 Rezervor transparent având 

o capacitate de 1,7 l
A12 Unitatea de acționare
A13 Comutator 0/I (oprit/pornit)
A14 Picioare anti-derapare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Scoateți consumatorul și accesoriile acestuia din materialul de 

ambalare.
2. Toate părțile amovibile destinate contactului cu produsele alimentare 

trebuie spălate bine cu apă călduță și detergent de bucătărie neutru. 
După care clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce liber ori ștergeți 
foarte bine. Nu scufundați unitatea de acționareA12 în apă și nici nu 
o spălați sub jet de apă.

 
Atenție: 
În cursul curățării lamei A7 și A8 fiți foarte atenți, să nu vă răniți 
de tăișuri.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA CONSUMATORULUI
■	 Înainte de a  începe să asamblați sau să dezasamblați consumatorul, 

asigurați-vă că este oprit și decuplat de la priza de rețea.
■	 Amplasați unitatea de acționare A12 pe o  suprafață plană, uscată 

și stabilă. Sub orificiul A9 amplasați rezervorul A11 în așa fel, încât 
mânerul să fie direcționat afară și să intre corect la locul său (vezi fig. 
C1). În caz contrar, consumatorul nu cuplează și nu pornește. Capacul 
A10 servește pentru acoperirea rezervorului A11, dacă nu este introdus 
în unitatea de acționare A12 și dumneavoastră doriți să păstrați în 
acesta alimente pe termen scurt.

■	 Introduceți lama A7 sau A8 din partea de sus în suportul A6 și presați 
marginile lamei în jos, până ce lama intră în suport pe tot perimetrul 
suportului A6 (vezi fig. B1).

Atenție: 
În cursul introducerii lamei A7 sauA8 în suport A6, aveți grijă să 
nu vă răniți de tăișuri.

 
■	 Introduceți suportul asamblat cu lamă, din partea de sus, în orificiul A9 

și aveți grijă ca roata dințată periferică a suportului A6 să intre în roata 
dințată care este parte componentă a unității de acționare A12 (vezi 
fig. C2). Pe unitatea de acționare A12 amplasați capacul cu tubul de 
alimentare A5 în așa fel, încât simbolul săgeții marcat pe capac A5 să 
fie aliniat cu simbolul lacătului deschis de pe unitatea de acționare A12 
(vezi fig. C3). Prin răsucirea capacului A5 în sensul de rotație al acelor 
de ceasornic până la limită, are loc fixarea. Simbolul săgeții marcat pe 
capac A5 este acum aliniat la simbolul lacătului închis de pe unitatea 
de acționare A12. În cazul în care capacul A5 nu este fixat reglementar, 
după pornirea consumatorului, acesta nu demarează.

■	 În carcasa A4 introduceți partea internă a elementul de presare A2 și 
pentru îmbinarea acestor două părți, presați capacul A3 spre carcasă 
A4 și simultan răsuciți contra sensului de rotație a acelor de ceasornic 
până la limită. Introduceți elementul de presare asamblat în acest mod 
în tubul de alimentare A5 (vezi fig. C4). Butonul A1 servește pentru 
degajarea glisajului părții interne a  elementului de presare A2. La 
apăsarea butonului A1 se degajează partea internă a  elementului 
de presare A2 în direcția sus. Prin aceasta se eliberează resturile de 
alimente din partea inferioară a  elementului de presare atunci când 
consumatorul este utilizat. Blocarea degajării se face prin presarea 
părții interne a elementului de presare A2 în carcasă A4, până ce are loc 
asigurarea ambelor clichete pe partea internă a elementului de presare 
A2 în capac A3.

■	 Dezasamblarea consumatorului de face în ordinea inversă a asamblării. 
În cursul scoaterii lamei A7 sauA8 din suport A6 este necesar, mai întâi, 
presarea clichetelor lamei A7 sau A8 din partea de jos (vezi fig. B2). 
Astfel lamele se eliberează și pot fi scoase. 

UTILIZAREA CONSUMATORULUI 
1. Acest consumator este adecvat pentru procesarea unor soiuri de fructe 

și legume mai tari, cum sunt, de exemplu, morcovul, merele, țelina, 
cucurbeta, varza, sfecla roșie, dovleac, castraveți, cartofi, batate etc. în 
stare crudă. Nu este destul de adecvat pentru procesarea unor soiuri de 
fructe și legume moi. 

2. Spălați bine fructele și legumele. Unele soiuri va trebui tăiate în așa 
fel, încât să treacă prin orificiul tubului de alimentare A5. Acest lucru 
înseamnă că diametrul materiilor prime nu ar trebui să depășească 
75 mm iar lungimea 175 mm. Unele soiuri de fructe și legume trebuie 
eliberate de sâmburi.

 
Atenție: 
Nu încercați niciodată să procesați cu ajutorul acestui consumator 
sâmburii tari care se află, de exemplu, în fructele de mango etc. 

 
3. Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect și amplasat pe o suprafață 

plană, uscată și stabilă. Introduceți ștecărul cablului de rețea în priza de 
rețea și setați comutatorul A13 în poziția I (pornit).

4. Începeți să introduceți treptat materiile prime în gura tubului de 
alimentare A5 și pentru presarea acestora prin tubul de alimentare A5 
faceți uz de elementul de presare asamblat corect. Pentru eliberarea 
restului de alimente din partea inferioară a  elementului de presare, 
faceți uz de butonul A1, așa cum este descris în capitolul Asamblarea și 
dezasamblarea consumatorului.

Atenție: 
Nu presați materiile prime cu degetele sau cu alte obiecte. 
Durata maximă de exploatare continuă a consumatorului este de 
1 minut. Înainte de o nouă pornire, lăsați aparatul să se răcească 
timp de 5 minute. 

 
5. În cazul în care rezervorul A11 se umple în cursul exploatării, opriți 

consumatorul, deconectați-l de la priza de rețea și asigurați-vă că 
piesele mobile s-au oprit. Goliți rezervorul A11 și repuneți-l la locul său. 
După care puteți utiliza consumatorul din nou. 

6. După încetarea utilizării, setați comutatorul A13 în poziția 0 (oprit), 
deconectați consumatorul de la priza de rețea și curățați potrivit 
instrucțiunilor menționate la capitolul Curățare și menetenanță.

GHID RAPID PENTRU PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME

Tip materie 
primă

Tip lamă Cantitate 
maximă 

într-o doză

Durata 
aproximativă 

de operare

Morcov A7 sau A8 500 g 30 s

Cartofi A7 sau A8 500 g 30 s

Castravete A7 sau A8 500 g 30 s

Varză A7 500 g 30 s

Cucurbeta A7 sau A8 500 g 30 s

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
■	 Curățați consumatorul după fiecare utilizare. Înainte de curățare, 

trebuie să vă asigurați de fiecare dată că aparatul este oprit, scos din 
priza de rețea și că piesele rotative nu se află în mișcare. 
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■	 Dezasamblați consumatorul în componente separate. Părțile amovibile 
destinate contactului cu produsele alimentare trebuie spălate bine 
sub jet de apă călduță și detergent de bucătărie neutru. După care 
clătiți-le sub jet de apă curată și ștergeți bine sau lăsați să se usuce 
liber. Rezervorul A11, capacul A10 și carcasa externă a elementului de 
presare A4 se pot spăla în mașina de spălat vase. celelalte componente 
nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase. 

■	 Unele produse alimentare, cum sunt, de exemplu, morcovul, pot cauza 
colorarea părților de plastic ale consumatorului. Dacă se întâmplă așa, 
ungeți aceste părți cu ulei de masă și apoi curățați în mod obișnuit. 
Colorarea nu influențează funcția consumatorului.

Atenție: 
În cursul curățării lamei A7 sau A8 fiți foarte atenți, să nu vă răniți 
de tăișuri.

 
■	 pentru curățarea unității de acționare A12 folosiți o  cârpă umezită 

puțin într-o soluție de apă și detergent de bucătărie neutru. După care 
ștergeți totul cu o cârpă umezită puțin și uscați. Nu scufundați niciodată 
unitatea de acționareA12 și nici cablul de rețea în apă sau alt lichid. 

■	 Pentru curățarea consumatorului nu utilizați diluanți, detergenți 
abrazivi etc. În caz contrar se poate deteriora finisarea de suprafață 
a consumatorului. 

DATE TEHNICE
Tensiune nominală .............................................................................................220–240 V 
Frecvență nominală ............................................................................................. 50/60 Hz
Putere consumată nominală  ....................................................................................90 W 
Clasa de protecție (contra electrocutării)  ................................................................... II 
Gradul de zgomot ..................................................................................................80 dB(A) 
 
Valoarea declarată a  emisiilor de zgomot a  acestui consumator este de 
80 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în vedere 
puterea acustică de referință 1 pW.

Explicarea noțiunilor tehnice
Clasa de protecție contra electrocutării:
Clasa II – Protecție contra electrocutării este asigurată prin izolație dublă 
sau întărită

Modificarea textului și a parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către 
comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele 
însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice 
uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. 
Pentru o  lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați 
aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în 
unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți 
restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local 
în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a  acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 
naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra 
mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte 
a  deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai 
apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a  acestui tip de deșeu, puteți fi amendați 
potrivit unor reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.
Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care doriți să 
lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale 
sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de 
lichidare .

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale 
directivelor UE care se referă la acesta.


