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APARAT PENTRU SUC DE ROSII 

Model: R-545  

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 

Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru o verificare ulterioara. 
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1 Comutator 9 Melc 

2 Unitate motor 10 Capac plastic 

3 Buton eliberare 11Dispozitiv ajustare 

4 Orificiu prindere tub 12 Filtru 

5 Dispozitiv impingere alimente 13 Sita filtru 

6 Tavita  

7 Tub  

8 Garnitura  

 

 

DESCRIERE 
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INTRODUCERE 

 

Acest aparat este echipat cu un sistem termostat. Acesta va intrerupe automat alimentarea 

cu energie electrica in caz de supraincalzire.  

Daca aparatul se opreste brusc: 

1. Deconectati de la priza. 

2. Apasati comutatorul pentru a inchide aparatul. 

3. Lasati aparatul sa se raceasca timp de 60 de minute. 

4. Conectati la priza. 

5. Porniti aparatul. 

6. Acest aparat nu trebuie utilizat de catre copii.  

7. Aparatele pot fi utilizate de catre persoane cu capacitati psihice reduse numai daca sunt 

supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.  

8. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul. 

9. Opriti si deconectati aparatul de la priza inainte de inlocuirea accesoriilor.  

Contactati unitatea service autorizata daca termostatul este activat prea des.  

Daca conectati la prize, ledul indicator se va aprinde. 

ATENTIE: Pentru a evita o situatie periculoasa, aparatul nu trebuie conectat la o prize cu 

timer.  

 
 

IMPORTANT 

 

1. Cititi aceste instructiuni pentru o utilizare corecta.  

2. Acest aparat nu trebuie utilizat de catre copii.  

3. Pastrati instructiunile pentru o verificare ulterioara. 

4. Verificati daca voltajul indicat pe aparat corespunde cu cel al prizei dvs., inainte de a 

utiliza aparatul.  

5. Nu utilizati accesorii nerecomendate. Garantia va fi anulata in acest caz.  

6. Nu utilizati aparatul, daca cordonul, stecherul sau alte componente sunt deteriorate.  

7. Daca cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.  

8. Curatati componentele care vor intra in contact cu alimentele inainte de prima utilizare.  

9. Deconectati aparatul de la priza, imediat dupa utilizare. 

10. Nu utilizati degetele sau alte obiecte pentru a impinge ingredientele pe tubul de 

alimentare in timp ce aparatul functioneaza. Folositi doar dispozitivul de impingere in 

acest caz.  

11. Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce functioneaza.  

12. Opriti aparatul inainte de a monta sau demonta accesoriile.  

13. Asteptati pana ce toate componentele s-au oprit complet inainte de a le indeparta.  

14. Nu scufundati unitatea motor in apa sau alt lichid, si nu clatiti sub jet de apa. Utilizati 

doar un servetel umed pentru a sterge unitatea motor.  

15. Nu incercati sa tocat oase, nuci sau alte alimente dure.  

16. Nu incercati sa ajungeti in tubul de alimentare. Utilizati doar dispozitivul de impingere.  

17. Accesoriile vor include instructiuni de siguranta. 
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18. Acestea va vor avertiza de un potential pericol in cazul utilizarii incorecte.  

19. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati 

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

lor.  

20. Daca aparatul se blocheaza, apasati butonul revers (REV). Alimentele blocate pe cutit 

sunt indepartate, astfel ca aparatul isi poate relua functionarea.  

21. Dupa implementarea Directivei Europene 2002/96/EU in sistemul national, regulile de 

mai sus sunt aplicate.  

 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

ASAMBLARE 
1. Puneti melcul de plastic pe capul tubului, cu capatul lung mai intai, si rotiti pentru ca melcul sa 

patrunda incet pana ce se fixeaza pe unitatea motor. (fig.1) 

2. Puneti filtrul pe tub in jurul melcului. (fig.1) 

3. Puneti capacul din plastic pe tub.(fig.1) 

4. Puneti dispozitivul de ajustare pe capac si fixati-l.     

5. Rotiti intreg tubul de alimentare in sensul acelor de ceasornic pentru a se fixa.(fig.2) 

6. Puneti tavita din plastic pe tub si fixati-o.(fig.3) 

7. Puneti un pahar imediat sub dispozitivul de ajustare, si un altul pentru reziduurile de rosii.(fig.3) 

Acum, aparatul este gata de utilizare. 

 

 

 

 

CUM SA CURATATI APARATUL 

 

1. Inainte de curatarea aparatului, opriti-l si deconectati-l de la priza.  

2. Apasati butonul de eliberare si rotiti intreg tubul in directia sagetii. Indepartati 

dispozitivul de impingere si tavita.  

3. Desurubati piulita si indepartati componentele din tub. Nu le spalati in masina de spalat 

vase! 

4. Spalati toate componentele, imediat dupa utilizare.  

5. Clatiti cu apa curata si uscati inainte de utilizare.  
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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. 

 

 


