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RO Blender vertical
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. 

■ 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. 

■ Acest aparat este destinat doar utilizării casnice. Aparatul nu este destinat utilizării în spațiile cum sunt:
– bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
– camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
– fermele agricole;
– întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.

■ Acest aparat servește pentru mixarea, tocarea și baterea produselor alimentare. Nu-l utilizați pentru 
procesarea unor alimente prea tati, cum sunt, de exemplu, boabele de cafea, boabele de cacao, cuburile 
de gheață, nucșoară etc.

■ Nu utilizați consumatorul într-un mediu industrial sau afară. Nu utilizați pentru alte scopuri decât cele 
pentru care a fost conceput. 

Avertizare: 
O utilizare incorectă poate duce la răniri. 

■ Nu așezați consumatorul pe fierbătoare electrice sau pe gaz, nici în apropierea acestora, pe marginea 
mesei sau pe suprafețe nestabile. Amplasați aparatul o suprafață plană, uscată și stabilă.

■ Utilizați consumatorul doar împreună cu accesoriile originale care se livrează împreună cu acesta. 
Recipientele care reprezintă accesorii ale acestui aparat nu sunt destinate încălzirii alimentelor în 
cuptor cu microunde.

■ Înainte de a pune consumatorul în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat corect.
■ În cursul exploatării este interzis să atingeți piesele aflate în mișcare. În caz contrar, sunteți expuși la 

accidente. 
■ În cazul manipulării produselor alimentare fierbinți, fiți deosebit de atenți. Aburul fierbinte sau stropii 

de lichide și alimente fierbinți pot cauza opăriri. Înainte de mixare, lichidele și alimentele fierbinți 
trebuie lăsate să se răcească la cel puțin 45 °C.

■ Durata aparatului de exploatare continuă a consumatorului este de 1 minut. În cazul în care folosiți 
aparatul pentru mixarea unor alimente tari, întrerupeți exploatarea deja după 15 secunde. Înainte 
de o nouă pornire, lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute. După trei cicluri consecutive de 
exploatare, lăsați aparatul să se răcească timp de 15 minute.

■ Nu porniți consumatorul în gol. Utilizarea incorectă a consumatorului poate influența negativ durata 
de viață a acestuia.
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■ Întotdeauna opriți și scoateți aparatul din priza de rețea, dacă nu îl veți folosi și dacă îl lăsați fără 
supraveghere, înainte de montaj, demontaj sau mutare.

■ Înainte de a dezasambla aparatul, asigurați-vă că unitatea motoare este oprită, decuplată de la rețea și 
că piesele rotative s-au oprit.

■ Efectuați curățarea potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.
■ În cursul manipulării unității lamelor sau a  cuțitului blenderului vertical, mai ales în cursul scoaterii 

unității lamelor din recipient, în cursul golirii recipientului și al curățării, aveți grijă deosebită să nu vă 
răniți de tăișuri. 

■ Nu scufundați unitatea motoare și nici cablul de rețea în apă și nici într-un alt lichid, nici nu spălați 
aceste componente sub jet de apă.

■ Aveți grijă ca ștecărul cablului de rețea să nu ajungă în contact cu 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. 

■ Nu deconectați consumatorul de la priza de rețea prin tragerea de cablul de rețea. Cablul de rețea sau 
priza de rețea s-ar putea deteriora. Deconectați cablul de rețea de la priză prin tragerea de ștecăr. 

■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat 
sau de către o altă persoană având calificarea similară. 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 se evita producerea unei situații periculoase, nu reparați consumatorul singuri și nu încercați 

să-l 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 Blender vertical
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  Indicator luminos viteză turații
A2  Întrerupător cu impuls cu reglare 

continuă turații
A3 Unitatea motoare
A4 Butoanele (pe ambele părți ale 

unității motoare) 
 servesc pentru degajarea 

accesoriilor amovibile.
A5 Axul detașabil al blenderului 

vertical
A6 Bol pentru mixare,  

capacitate 800 ml

A7 Suportul antiderapant al bolului 
pentru mixare

 servește simultan drept capac al 
bolului.

A8 Suport tel batere
A9 Tel de batere
A10 Capac recipient cuțit de tocat
A11 Unitatea lamelor cuțit de tocat
A12 Recipient cuțit de tocat, 

capacitate 500 ml
A13 Picioare anti-derapare

Observație:
Parte integrantă a accesoriilor este suportul de perete pe care se poate suspenda 
aparatul. Montarea suportului pe perete necesită utilizarea șuruburilor și a diblurilor 
care s-ar putea să nu facă parte din livrare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Scoateți consumatorul și accesoriile acestuia din materialul de ambalare.
2. Toate accesoriile amovibile destinate contactului cu produsele alimentare 

trebuie spălate bine cu apă caldă și detergent de bucătărie neutru. După care 
clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce liber ori ștergeți foarte bine cu o cârpă 
fină. Piesele A8 și  A10 se curăță doar cu o  cârpă umezită. Aveți grijă ca în 
interiorul acestor componente să nu intre apa. În cursul curățării axului detașabil 
al blenderului vertical A5 nu scufundați în apă capătul superior care se fixează pe 
unitatea motoare A3.

3. Nu clătiți unitatea motoare A3 nici cablul de rețea la acesteia în apă și nici nu le 
scufundați în apă.

Atenție:
În cursul curățării unității lamelor blenderului vertical A5 și al cuțitului de 
tocare A11 fiți deosebit de atenți să nu vă răniți de tăișuri.

SCOPUL UTILIZĂRII APARATULUI

Blender vertical
■	 Este adecvat pentru mixarea unor ingrediente moi și a  lichidelor. Se utilizează 

îndeosebi pentru prepararea hranei suplimentare pentru copii, a  diferitelor 
cocteiluri, sosuri, paste etc. 

Cuțit de tocare
■	 Este adecvat pentru tocarea alimentelor cum este carnea, brânza tare sau semi-

tare, fructele și legumele proaspete, nuci, plantele medicinale etc. nu încercați să 
procesați cu aparatul alimentele prea tari, cum sunt cuburile de gheață, boabele 
de cafea, nucșoara, boabele de cacao.

Mixer manual
■	 După cuplarea suportului A8 cu tel de batere A9 la unitatea motoare A3 aparatul 

poate fi folosit ca mixer manual. Mixerul manual este adecvat pentru prepararea 
unor aluaturi frecate ușoare sau pentru baterea friștii, a  albușurilor de ou și 
a cremelor. Nu utilizați aparatul pentru frământarea unor aluaturi consistente.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA CONSUMATORULUI
■  Înainte de a  începe să asamblați sau să dezasamblați aparatul, trebuie să vă 

asigurați că unitatea motoare A3 este oprită și decuplată de la priza de curent 
electric și că părțile rotative nu se află în mișcare.

Blender vertical
1. Fixați axul detașabil la blenderului vertical A5 de jos, la unitatea motoare A3. 

Îmbinarea celor două părți este semnalată printr-o clănțănitură. 
2. Pentru mixare utilizați bolul A6 sau un alt recipient adecvat destinat contactului 

cu alimentele. Suportul antiderapant A7 servește simultan drept capac bol A6, 
în cazul în care doriți să păstrați alimentele în bol. 

3. La demontare, apăsați și țineți apăsate butoanele A4 și, în același timp, dați jos 
axul blenderului vertical A5.

Cuțitul de tocare
1. Amplasați recipientul A12 pe o  suprafață plană, uscată și stabilă iar pe bolțul 

central de pe fundul recipientului A12 așezați unitatea lamelor A11. 

2. Acoperiți recipientul A12 cu capacul A10 și aveți grijă ca arborele unității lamelor 
A11 să intre în partea centrală a  capacului A10 și lacătele de siguranță de pe 
marginile capacului A10 să intre în sistemul de siguranță al recipientului A12. 
După care răsuciți capacul A10 în sensul de rotație al acelor de ceasornic, până la 
limită. Astfel are loc asigurarea acestuia, semnalizată printr-o clănțănitură. 

3. Fixați unitatea motoare A3 pe capacul A10 și presați ușor în jos, până ce auziți 
o clănțănitură. Acum tocătorul este asamblat.

4. La demontare, apăsați și țineți apăsate butoanele A4 și, în același timp, dați jos 
unitatea motoare A3. În continuare procedați în ordinea inversă asamblării.

Mixer manual
1. În suportul A8 introduceți telul de batere A9, până ce se aude o clănțănitură. 

Înainte de utilizare trebuie să vă asigurați că telul A9 este fixat reglementar. 
2. Fixați suportul A8 cu telul A9 de jos pe unitatea motoare A3. Acest lucru este 

semnalizat printr-o clănțănitură.
3. La demontare, apăsați și țineți apăsate butoanele A4 și, în același timp, dați jos 

suportul A8 împreună cu telul A9. În continuare procedați în ordinea inversă 
asamblării.

UTILIZAREA CONSUMATORULUI 
1. Selectați tipul corect de accesoriu de lucru pe care doriți să-l utilizați și 

asamblați aparatul potrivit instrucțiunilor menționate la capitolul Asamblarea și 
dezasamblarea consumatorului. 

Atenție:
La asamblarea tocătorului, introduceți alimentele în recipient A12 abia 
după ce amplasați unitatea lamelor A11 pe bolțul central de pe fundul 
recipientului A12. Nu umpleți recipientul A12 deasupra reperului de 
maxim.

2. Alimentele pe care le veți introduce în recipientul tocătorului A12trebuie mai 
întâi tăiate în cuburi mai mici având dimensiuni de circa 2 × 2 cm. Legumele, cum 
este, de exemplu, ceapa, este suficient să fie tăiate în patru sferturi.

3. Cuplați unitatea motoare A3 la priza de rețea. Prin apăsarea întrerupătorului 
cu impuls A2 porniți aparatul. Reglați viteza turațiilor cu ajutorul intensității de 
presare a întrerupătorului cu impuls A2. Cu cât mai mult apăsați întrerupătorul 
cu impuls A2, cu atât mai mare va fi viteza turațiilor. Viteza turațiilor este 
semnalizată de indicatoarele luminoase A1. Atâta timp cât întrerupătorul A2 
este apăsat, aparatul va fi în funcțiune. După eliberarea întrerupătorului A2 
aparatul se oprește. În cursul utilizării blenderului vertical sau a  telurilor de 
batere trebuie să mențineți axul scufundat, până ce aparatul se află în funcțiune, 
pentru a evita împroșcarea alimentelor. 

Atenție:
Durata maximă de exploatare continuă a acestui aparat este de 1 minut. 
După care lăsați-l să se răcească timp de 3 minute. În cazul în care folosiți 
aparatul pentru mixarea unor alimente tari, întrerupeți exploatarea deja 
după 15 secunde. După care lăsați-l să se răcească timp de 1 minut. După 
trei cicluri consecutive de exploatare, lăsați aparatul să se răcească timp 
de 15 minute.

4. După încetarea utilizării, deconectați cablul de la priza de rețea. Asigurați-vă că 
părțile rotative s-au oprit și dezasamblați aparatul. Curățați toate componentele 
utilizate potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.

GHID RAPID PENTRU PRELUCRAREA INGREDIENTELOR

Blender vertical

Ingrediente Cantitatea Setarea vitezei Durata de 
prelucrare

Hrană pentru copii 200 g Medie până la maximă 30 s

Paste 200 g Medie până la maximă 20 s

Fructe și legume (fierte) 200 g Medie până la maximă 30 s

Sosuri 500 ml Medie până la maximă 30 s

Cocteiluri 500 ml Medie până la maximă 20 s

Cuțitul de tocare

Ingrediente Cantitatea Setarea vitezei Durata de 
prelucrare

Carne 250 g Medie până la maximă 15 s

Fructe și legume 200 g Medie până la maximă 15 s

Brânză tare și semi-tare 100 g Maximă 10 s

Produse de patiserie tari  80 g Medie până la maximă 15 s

Nuci și alune fără coajă 150 g Maximă 15 s

Plante medicinale  50 g Medie 10 s

■	 Mai întâi, tăiați alimentele în cuburi mai mici având dimensiunile de circa 
2 × 2 cm și abia apoi procesați cu tocătorul. Legumele, cum este, de exemplu, 
ceapa, este suficient să fie tăiate în patru sferturi.
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Mixer manual

Ingrediente Cantitatea Setarea vitezei Durata de 
prelucrare

Albușuri de ouă 4 buc. Maximă 60 s

Smântână de bătut 200 ml Maximă 60 s

Aluaturi ușoare 500 g Medie până la maximă 60 s

■	 Smântâna și albușurile de ou se bat în recipientul îngust și înalt. În cursul baterii 
albușurilor de ou, telul de batere A9 și recipientul trebuie să fie perfect uscate, în 
caz contrar s-ar putea ca albușurile să nu fie procesate corect.

■  Duratele de procesare a  alimentelor sunt doar orientative. Durata efectivă de 
procesare depinde de mărimea produselor alimentare, cantitatea acestora și 
rezultatele cerute de consistență. În cazul în care nu se atinge consistența cerută 
în cursul suratei de exploatare maxime a aparatului, după răcirea acestuia, puteți 
continua să prelucrați alimentele. 

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
■	 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.
■	 Dezasamblați consumatorul în componente separate. Accesoriile utilizate 

trebuie spălate foarte bine cu apă caldă și detergent de bucătărie neutru. După 
care clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce liber ori ștergeți foarte bine cu 
o cârpă fină. Piesele A8 și A10 se curăță doar cu o cârpă umezită. Aveți grijă ca în 
interiorul acestor componente să nu intre apa. În cursul curățării axului detașabil 
al blenderului vertical A5 nu scufundați în apă capătul superior care se fixează pe 
unitatea motoare A3. Recipientul A6 și A12, suportul antiderapant A7, telul de 
batere A9 și unitatea lamelor A11 se pot spăla în mașina de spălat vase. Celelalte 
componente nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.

■	 Unitatea lamelor blenderului vertical A5 se poate curăța și în așa fel, încât după 
terminarea exploatării, o  scufundați în apa caldă cu adaos de detergent de 
bucătărie și porniți scurt aparatul. După care deconectați aparatul de la priza 
de rețea, dezasamblați și clătiți unitatea lamelor cu apă potabilă curată și uscați 
bine.

Atenție:
În cursul curățării unității lamelor blenderului vertical A5 sau al cuțitului 
de tocare A11 fiți deosebit de atenți să nu vă răniți de tăișuri.

■ Pentru curățarea suprafeței exterioare a  unității motoare A3 folosiți o  cârpă 
umezită ușor într-o  soluție slabă de detergent. După aplicarea detergentului, 
ștergeți suprafața cu o cârpă înmuiată ușor în apă curată și apoi ștergeți ca să fie 
uscată. 

■	 Nu scufundați niciodată unitatea motoare A3 și nici cablul de rețea în apă sau alt 
lichid. Pentru curățarea aparatului, nu utilizați diluanți, detergenți care cauzează 
uzură etc. În caz contrar se poate deteriora finisarea de suprafață a aparatului. 

DEPOZITAREA
■ În cazul în care nu veți folosi consumatorul, depuneți-l într-un loc curat și uscat, 

departe de accesul copiilor. 

DATE TEHNICE
Tensiune nominală .............................................................................................................. 220–240 V 
Frecvență nominală ..............................................................................................................  50/60 Hz
Putere consumată nominală  ...................................................................................................800 W 
Clasa de protecție (contra electrocutării)  ..................................................................................... II
Gradul de zgomot ................................................................................................................... 86 dB(A) 

Valoarea declarată a  emisiilor de zgomot a  acestui consumator este de 86 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.


