
Manual de instructiuni 

R-534 

 

 

Multumim pentru alegerea procesorului multi-functional.  

Pentru a utiliza corect si in siguranta produsul, cititi cu atentie manualul inainte de utilizare.  

 

I. Masuri de siguranta. 

1. Cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza aparatul, si operati aparatul conform 

manualului.  

2. Asigurati-va ca voltajul prizei corespunde cu cel indicat pe eticheta produsului.  

3. Acest aparat nu este indicat sa fie utilizat de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati 

psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.   

4. Nu utilizati aparatul timp indelungat.  

5. Daca cordonul sau aparatul sunt deteriorate, trebuie inlocuit sau reparat de catre un centru 

service autorizat.  

6. Aveti mare grija cu cutitul cand il curatati.  

7.  Asamblati baza cutitului pe cana si fixati bine, altfel va curge.  

8.  NU puneti cutitul direct pe baza motor cand utilizati aparatul.  

9.  NU atingeti componentele in miscare ale aparatului inainte de a se fi oprit complet.  

10.  NU utilizati aparatul fara pahar.  

11.  NU puneti degetele, ustensile de bucatarie sau late obiecte similare in pahar.  

12. NU puneti ingredient fierbinti (peste 65 ℃) in blender si cana de mixare. 

13. Motorul este echipat cu un system de protective, care se va declansa daca motorul se 

supraincalzeste, caz in care trebuie sa opriti aparatul si sa asteptati sa se raceasca.. 

14. Motorul si cordonul nu trebuiesc scufundate in apa sau alt lichid.  

15. Destinat exclusive uzului casnic. A nu se utiliza in aer liber sau in scopuri comerciale. 



 

II. Componente 

 

 

1. Cana 

2. Cutite 

3. Baza cana 

4. Unitatea motor 

5. Panou comanda 

6. Picioruse  

7. Cana mica 

8. Cutit plan 

9. Baza cana 

10. Capac 

11. Capac cu gura de scurgere 

12. Capac 

 

III．Lista parametri 

Model Voltaj Frecventa Putere Componente     Grad protectie 

R-534 220-240V~ 50/60Hz 1000W Unitate motor+cani Clasa II 

IV．UTILIZARE 

 

1.Puneti alimentele in cana blenderului si apoi rotiti baza pe cana pentru fixare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

☆Nu depasiti volumul maxim al blenderului, 1000ml. 

☆Asamblati baza cutitului pe cana si fixati bine, altfel va curge.  

☆Taiati alimentele in bucati daca sunt prea mari.  

 

2. Rotiti cana blenderului pe baza in sensul acelor de ceasornic.   

Nota:  

☆ Exista un sistem de protectie pe baza, daca baza blenderului nu este fixate corect, nu se poate 

conecta cu dispozitivul de siguranta si aparatul nu va functiona.  

☆ Nu utilizati ustensile pentru a apasa dispozitivul de siguranta pentru a nu-l deteriora.  

 

sistem siguranta 



 

 

 

 

3. Conectati la prize, apoi apasati butonul ON/OFF, tledul rosu de deasupra va licari, aparatul 

fiind in modul standby. 

4. Cand apasati butonul LOW HIGH, ledul albastru de deasupra va licari. Apasati butonul si 

eliberati, este pentru viteza Low (mica), va dura doua secunde sa porneasca; cand apasati iar 

butonul, va fi pentru viteza High (mare). 

5. Cand apasati butonul, ledul albastru de deasupra va licari. Apasati butonul si eliberati, 

aparatul va functiona la viteza mare si se va opri dupa doua secunde, apoi va intra in modul 

standby. Daca doriti sa reporniti functia PULSE, trebuie doar sa apasati butonul din nou.  

6. Apasati butonul ON/OFF pentru a opri aparatul.  

 

 

Note: 

☆Poate procesa doar ingredient solide uscate.  

☆O procesare continua nu poate dura mai mult de un minut, cand utilizati in mod repetat lasati o 

pauza de cel putin cinci minute.  

5. Dupa procesare, deconectati de la priza.  

6. Indepartati cana prin rotire in sensul invers acelor de ceasornic.  

7. Apoi indepartati capacul prin rotire in sensul invers acelor de ceasornic pentru a avea acces la 

ingredient.  

8. Repetati pasii de mai sus daca refolositi produsul.   

 

 



V. Macinare 

1. Puneti ingredientele uscate in cana. Cantitatea maxima de ingredient nu poate depasi 120g. 

2. Strangeti capacul in sensul acelor de ceasornic. 

 

3. Conectati la priza. Ledul rosu al puterii se va aprinde, aparatul fiind in modul standby. 

4. Selectati viteza corespunzatoare pentru a incepe.   

Buton ”LOW” ---viteza mica: apasati o data, ledul albastru se va aprinde, aparatul va porni in 2 

sec., apasati butonul pentru a opri aparatul, ledul albastru se va stinge.  

Buton “PULSE” –Functioneaza atata timp cat butonul este apasat, ledul albastru se aprinde, 

aparatul va functiona la viteza maxima. Poate fi folosit pentru gheata sau pentru curatare.  

  Buton “High”--- viteza, ledul albastru se va aprinde, aparatul va porni in 2 sec., apasati butonul 

pentru a opri aparatul, ledul albastru se va stinge.  

 

Note: 

 

☆ O macinare continua nu poate dura mai mult de 30 secunde, daca utilizati in mod repetat, 

asigurati-va ca faceti pauza intre utilizari de cel putin 5 minute. 

5. Dupa ce ati terminat, deconectati de la priza.  

6. Indepartati cana prin rotire in sensul invers acelor de ceasornic. 

7. Apoi indepartati capacul prin rotire in sensul invers acelor de ceasornic pentru a avea acces la 

ingrediente.   

8. Repetati pasii de mai sus daca doriti reutilizarea produsului.   

VI. Curatare si intretinere 

1.Pentru a preveni electrosocul, aveti grija sa deconectati de la priza inainte de curatare.  

2. Unitatea motor nu poate fi clatita cu apa, doar stearsa cu un servetel umed.  

3. Celelalte component pot fi curatate in masina de spalat vase.  

4. Dupa curatare, aparatul trebuie uscat inainte de a fi reinstalat.  

5. Utilizarea anumitor detergenti poate decolora aparatul.  

6. Daca nu este utilizat in mod frecvent, aparatul trebuie depozitat intr-un loc uscat si ventilat.  



 

 

 

 

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, 

IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa 

de astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative 

asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a 

acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea 

energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada 

de gunoi incercuita. 

 


