
  

 
 

  Blender de mana 
Model:R-571 

Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare. 



 
  

 
 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE  

Cand utilizati aparatele electrice, precautiile de baza trebuiesc intotdeauna urmate, 
inclusiv urmatoarele: 

CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE UTILIZARE 

•Pentru deconectare, trageti stecherul din priza. 

•Pentru a va proteja impotriva electrosocului, nu scufundati cordonul, stecherul sau unitatea 
motor in apa sau alte lichide.  
•Nu lasati cordonul sa atarne de coltul mesei sau sa atinga suprafete fierbinti. 
•Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce este pornit. 
•Atenta supraveghere este necesara cand aparatul este utilizat in preajma copiilor. 
•Evitati contactul cu componentele in miscare. Tineti mainile si ustensilele departe de  
vas in timpul procesarii.  
•Cutitul este ascutit, aveti grija. 
•Pentru a reduce riscul de ranire, nu puneti cutitele pe baza fara ca sticla sa fie atasata.  
•Nu procesati lichide fierbinti. 

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC. 
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•Nu operati un aparat cu cordonul sau stecherul defecte. Duceti aparatul la cel mai apropiat 

service autorizat pentru examinare/reparare. 

•Nu utilizati in aer liber si in scopuri comerciale; acest produs este destinat exclusiv 

uzului casnic. 

•Intotdeauna operati pe o suprafata plana. 

•Deconectati de la priza cand nu este utilizat, inainte de montarea si demontarea componentelor 

si inainte de curatare. 

•Utilizati aparatul doar in scopurile descrise in acest manual. Utilizarea accesoriilor 

nerecomandate de importator poate cauza ranirea utilizatorului. 



 
  

 
 

INSTRUCTIUNI CORDON ALIMENTARE 

Urmati instructiunile  de mai jos pentru a asigura siguranta in utilizarea 

cordonului de alimentare.  
power cord. •Acest aparat este echipat cu un stecher polarizat. Acest tip de stecher are un 

dispozitiv mai gros decat celalalt si va intra doar intr-o priza polarizata intr-un 

 singur fel. Aceasta caracteristica reduce riscul de electrosoc. Daca nu puteti  

conecta la priza, intoarceti stecherul  si incercati din nou. Daca inca nu  

functioneaza, contactati un electrician.  

Acest aparat este echipat cu o siguranta termica pentru a preveni deteriorarea 

motorului in caz de supraincalzire. Daca aparatul se opreste brusc, deconectati de la 

priza si lasati sa se raceasca cel putin 15 min. inainte de a continua.  

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI 
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•Puteti utiliza un prelungitor daca este nevoie, dar aveti grija sa urmati  
aceste sfaturi: 

-Prelungitorul trebuie asezat astfel incat sa nu atarne in locuri de unde pot  

ajunge copiii la el . 

- Nu trageti, rasuciti sau bruscati cordonul de alimentare.. 



 
  

 
 

Descriere componente: 

Capac cu orificiu pentru baut 

care nu curge 

Pozitie depozitare vas 

Cutit 

Baza blender 
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Curatati aparatul conform instructiunilor din sectiunea „Curatare si 

depozitare”  
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Puneti sticla pe o suprafata plana cu capatul care se 

deschide in sus. Umpleti sticla cu ingredientele 

preferate. Aveti grija sa nu depasiti semnul  

MAX. 

2 
Insurubati cutitul pe deschizatura sticlei.  
 
Rotiti sticla cu susul in jos, aliniati sagetile de pe cutit cu 

sagetile de pe baza si puneti sticla pe baza.  
Cu o simpla atingere, procesati apasand butonul de pe 
aparat. Pentru a bloca sticla pe baza, doar rotiti sticla in 
sensul acelor de ceasornic.  
Procesarea se va opri de indata ce eliberati butonul de 
blocare.  
Daca nu blocati sticla in pozitia corecta, butonul nu va 
functiona.  
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Intoarceti sticla si puneti-o pe o suprafata plana. 

Inlocuiti cutitul cu capacul. Luati sticla cu voi in timpul 

zilei pentru a va mentine hidratati.  
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SFAT: Dupa ce ati consumat bautura, spalati sticla si reutilizati-o pe timpul zilei pentru apa sau 

alte lichide reci.  

Nota:Pentru rezultate optime, puneti ingredientele dorite in sticla in ordinea  

Urmatoare: lichide, ingrediente proaspete, fructe congelate, iaurt si inghetata.  

Indicii procesare 

•Puneti lichidele mai intai, daca in reteta nu este specificat altfel.  
•Taiati toate fructele si legumele in bucati intre  3/4 inch(1.8cm)si 1 inch(2.5cm). 
•Nu supraumpleti sticla. Daca motorul se blocheaza, opriti imediat blenderul, 
deconectati-l de la priza si lasati-l sa se raceasca timp de cel putin  15 minute. Apoi, 
indepartati o cantitate de alimente si continuati.  
•Acest blender nu va pasa cartofi, bate albusuri de oua, procesa aluaturi tari sau toca 
carne.  

Curatare si depozitare 
2 X 600ml sticle fara BPA ce pot fi curatate in masina de spalat vase (nu mai mult de  
60 de grade) cu capac 

IMPORTANT:DECONECTATI INAINTE DE CURATARE. NU SCUFUNDATI IN APA SAU ALT 

LICHID.  
Utilizati un burete umed, moale cu detergent pentru a curata exteriorul bazei. Toate 
componentele, exceptand baza pot fi curatate in masina de spalat vase. Puteti spala 
componentele, exceptand baza, in apa calda cu detergent. Clatiti bine, apoi uscati.  

Depozitare 

Dupa curatare, reasamblati cutitul pe sticla si apoi baza. Adaugati capacul la  

celalalt capat al sticlei.   
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              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. 
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