
   

                             MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 

               

BLENDER MANUAL 

 

Model: R-579 

                         

 

CITITI ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZARE SI PASTRATI-LE PENTRU O 

INFORMARE ULTERIOARA 

 

ATENTIE: Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea aparatului. 
1. Inainte de conectarea la priza, verificati daca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel al aparatului.  

2. Nu folositi aparatul cu cablul deteriorat, sau daca aparatul a fost scapat sau avariat in vreun fel.Duceti 

aparatul la un centru service autorizat pentru examinare sau reparare.  

3. Intotdeauna deconectati de la priza daca lasati aparatul nesupravegheat si inainte de asamblare, 

dezasamblare, curatare.  

4. Nu lasati excesul de cordon sa atarne peste colturile mesei de lucru sau sa atinga suprafete fierbinti  
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5. Pentru a va proteja impotriva electro-socurilor, nu puneti unitatea motor, cordonul sau stecherul in apa 

sau alte lichide.  

6. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre copii sau alte persoane fara a fi supravegheate de catre o 

persoana responsabila de siguranta lor.  

7. Cutitele sunt foarte ascutite! Aveti grija cand le utilizati!  

8. Tineti mainile si ustensilele departe de recipient daca amestecati pentru a 

reduce riscul de ranire a dvs. Si de deteriorare a aparatului. Puteti folosi o 

spatula, dar numai daca blender-ul nu functioneaza 

9. Aparatul nu poate fi utilizat pentru procesarea substanțelor solide și 

uscate; în caz contrar, lama poate fi blocată  

10.. Nu utilizați aparatul decât în scopul prevăzut 

11 Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare dacă este 

lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare și curățare; 

12 Acest aparat nu trebuie utilizat de catre copii sau in preajma copiilor.  

13. Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau 

mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost 

supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod 

sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. 

14.. Copiii nu se pot juca cu aparatul 

15.. Asigurați-vă ca ati blocat capacul aparatului înainte de a folosi aparatul 

16 Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de către producător poate 

provoca vătămări corporale 

17Înainte de a scoate capacul aparatului, eliberați butonul și deconectați 

aparatul, 

   așteptați până când lamele au ajuns la oprirea completă. 

18. Scoateți întotdeauna lama înainte de a turna conținutul din borcan. 

19. Asigurați-vă că ați oprit aparatul după fiecare utilizare.Asigurați-vă că motorul se oprește complet înainte 

de dezasamblare. 

20. Cutitele sunt foarte ascutite! Aveti grija cand le utilizati!  

21. Țineți întotdeauna tija lamei în loc când manevrați și curățați 

   lama. 

22. Pastrati aceste instructiuni 

 
             UTILIZATI DOAR IN SCOP CASNIC 

 

 

 
 
 

 

COMPONENTE: 

 Buton reglare vitezaⅠ 

 Buton viteza redusaⅡ 

 Buton Turbo 

Picior pasator 

Cutit 
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Pahar gradat 

 Capacitate 700 ml 

 Ideal pentru prepararea unei cantitati mici de alimente. 

 Paharul trebuie utilizat doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare. 

 Nu folositi paharul pentru depozitarea alimentelor. 

Lock 
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Cum sa utilizati chopper-ul:  

Chopper-ul este perfect pentru alimente dure, precum tocarea carnii, branzei, cepei, 

verdeturilor, usturoiului, morcovilor, migdalelor, nucilor, etc. 

 

 

B: Componente Chopper: 

   

 

 

.Regulator vitezaⅠ 

.Buton viteza redusaⅡ 

.Buton Turbo 

.Unitate motor 

 Capac bol 

 Bol 
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1. Atentie: cutitul este foarte ascutit! Intotdeauna tineti-l de partea din plastic.  

2.Bol-Ideal pentru prepararea unei cantitati mici de carne toccata sau morcov. 

Atentie:Bolul trebuie folosit doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare. 

Nu folositi bolul pentru depozitarea alimentelor. 

 

Lock 
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C:Componente Tel 
 Unitate motor 

  Introduceti telul in suport si apoi puneti pe unitatea motor pana se fixeaza 

  Tel-Ideal pentru amestecarea albusului de ou 

 

Pahar gradat-Poate fi folosit pentru amestecarea mai multor alimente in acelasi timp. 

 Atentie:Folositi paharul doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare. 

 Nu folositi paharul pentru depozitarea alimentelor. 

 

Lock 
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Inainte de prima utilizare: 
 

Verificați dacă toate accesoriile sunt complete și nu sunt deteriorate. Curățați temeinic toate piesele 

detașabile conform secțiunii "CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE"”  

. Important: lamele cutitului sunt foarte ascuțite, manevrați cu grijă 

 UTILIZAREA APARATULUI  
În funcție de reteta dorită, selectați atașamentul adecvat pentru utilizare: 

 A:Blender manual 

.B: Tocator(chopper)  

 C:Tel.. 

A: Utilizare blender manual  

Important: Asigurați-vă că blender-ul manual este deconectat de la priza de alimentare înainte de 

asamblarea sau scoaterea accesoriilor. 

Notă: Nu folositi blender-ul mai mult de15s. Durată maximă de operare la viteză mare nu trebuie sa fie mai 

mare de 30 de secunde. Timpul minim de repaus de 3 minute trebuie menținut între două cicluri continue. 

1. Utilizare Pahar  
 Pentru a asambla piciorul pasator cu unitatea motorului, rotiți piciorul în sens invers acelor de ceasornic 

până se fixeaza. 

2 Trebuie să decojiti fructele și apoi să le tăiați în mici cubulete. (aproximativ 15mm x 15mm x15mm), puneți 

cubuletele de fructe sau legumele în pahar.. De obicei, pentru a facilita buna funcționare, trebuie adăugată o 

anumită cantitate de apă purific 

 Cantitatea de amestec nu trebuie să depășească capacitatea maximă a paharului. 

 3.Introduceți aparatul în priză.  

 4. Introduceti blenderul in pahar. Apoi apasati comutatorul I sau comutatorul II.   

 Deconectati si apoi apasati butonul de evacuare pentru a indeparta pasatorul dupa utilizare.  

 Puteti folosi blenderul in pahar sau in orice alt vas.  

NOTĂ: selectorul de reglare a vitezei nu este potrivit daca folositi butonul de mare viteză(TURBO) 

5. Eliberați butonul de viteză pentru a opri funcționarea atunci când este obținută consistența dorită 

 

B: Cum sa utilizati chopper-ul.  
 Chopper-ul este potrivit în principal pentru tăierea morcovilor sau a cărnii 

1. Puneti cutitul in centrul bolului chopper-ului. Impingeti cutitul si blocati bolul. Intotdeauna puneti bolul 

pe baza care nu aluneca.  

2. Puneti alimentele in bolul chopper-ului.  

3. Puneti capacul pe bol.   

4. Puneti unitatea motor pe capac si blocati.  

5. Apasati comutatorul pentru a opera chopper-ul. In timpul procesarii, tineti unitatea motor cu o mana si 

bolul cu cealalta.  

6. Dupa utilizare, deconectati si apoi apasati butonul de evacuare pentru a indeparta unitatea motor.  

7. Apoi indepartati capacul de pe bol.  

8. Cu grija indepartati cutitul.  

9. Indepartati alimentele procesate din bol   

Notă: Cantitatea maximă de alimente nu poate depăși 200g pentru fiecare operație. 

Notă: Durata maximă de funcționare la viteză mare nu trebuie să depășească 20 de secunde. 

10. Bolul și chopper-ul pot fi folosite pentru tăierea cărnii, dar carnea trebuie să fie dezosată și tăiată în 
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cuburi mici, iar cantitatea maximă nu trebuie să depășească 30g. 

Notă: Durata maximă de funcționare nu trebuie să depășească 20 de secunde. 

11. Puneti capacul pe bol.   

Notă: Capacul bolului trebuie blocat bine în poziție înainte de a acționa aparatul 

12. Introduceți aparatul în priză. 

13. Selectați butonul de viteză corespunzător pentru a apăsa și menține. Când utilizați butonul de viteză 

redusă, puteți folosi butonul de reglare a vitezei a unității motorului pentru o viteză diferită. 

NOTĂ: selectorul de reglare a vitezei nu este potrivit daca folositi butonul de mare viteză(TURBO)  

14.Eliberați butonul de viteză pentru a opri funcționarea atunci când mâncarea este la consistenta dorita de 

dumneavoastră. 

15.Rotiți unitatea motorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a o detașa de capacul vasului. 

16. Înainte de a turna conținutul în borcan, scoateți întotdeauna cutitul. 

Ghid de procesare (pentru bolul de tocare de 500ml) 

Aliment Maxim Timp de operare 

carne 250g 15sec 

verdeturi 50g 10sec 

nuci, migdale 150g 15sec 

branza 100g 10sec 

paine 80g 10sec 

ceapa 200g 10sec 

biscuiti 150g 10sec 

Fructe moi 200g 10sec 

 

 

 

Aluat 

cu 

drojdie 

faina 250g  

 

 

10sec 

apa 165g 

crema 2.5g 

praf 1.0g 

zahar 1.5g 

 

C: Utilizare Tel 
. Utilizati telul doar pentru a face crème, a bate oua si deserturi.  

1. Introduceti telul in suport si apoi puneti pe unitatea motor pana se fixeaza.  

2. Puneti telul in vas si apoi apasati comutatorul pentru a-l utiliza.  

3. Deconectati de la priza si apoi apasati butonul de evacuare pentru a indeparta suportul dupa utilizare. 

Apoi scoateti telul din suport.  

 Notă: Durata maximă de funcționare la viteză mare  nu trebuie să depășească 1min. 

 

Curatare 

 

Curatati unitatea motor si capacul chopper-ului cu un servetel umed. Nu scufundati unitatea motor in apa!  

1. Toate celelalte component pot fi spalate in masina de spalat vase. Oricum, dupa procesarea alimentelor 

foarte sarate, trebuie sa clatiti cutitele imediat.  
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2. Deasemenea, aveti grija sa nu utilizati o supradoza de agent de curatare sau decalcifiant in masina de 

spalat vase.  

 Notă: Nu introduceți piciorul pasator în apă.  

 Spălați paharul, bolul, discurile și capacul vasului în apă caldă cu săpun. Doar vasul de tocat și recipientul 

de tocat pot fi curățate în mașina de spălat vase, iar celelalte componente nu vor fi curățate în mașina de 

spălat vase deoarece anumite componente din material plastic se pot deteriora. 

3. Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă umedă. Nu îl scufundați niciodată în apă pentru curățare, deoarece 

poate apărea șoc electric.  

4. Baza anti-alunecare de pe partea inferioară a borcanului poate fi detașată și curățată, asigurați-vă că este în 

poziția initiala înainte de a fi utilizată ulterior. 

5. Uscați componentele cu atenție. 

Atenție: lamele cutitului sunt foarte ascuțite, manevrați cu grijă. 

6 Pentru a curăța rapid între sarcinile de procesare, umpleți paharul sau bolul cu apă până la jumătate, 

asamblați piciorul pasator portabil conform descrierii secțiunii de operare și porniți-l pentru a amesteca sau 

tăia câteva secunde. 

 

 

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. 

 


