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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 
⚫ Aparatul este util pentru cafea, diverse cocktail-uri, mancare 

pentru bebelusi si milk shakes etc. 
⚫ Nu puneti degetele sau alte obiecte (par, haine, unelte de 

gatit, cutite, surubelnite etc.) in apropierea axului in timp ce 
aparatul functioneaza.  

⚫ Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare si 
pastrati-le pentru o verificare ulterioara.  

 
UTILIZARE 
• Comutatorul trebuie sa fie pe pozitia ' 0 ' inainte ca aparatul sa 

fie conectat la o priza 220~240 VAC. 
 

• Rotiti comutatorul (D) la pozitia " I " sau " II ", si in cateva 
secunde veti avea rezultatele dorite.  

• Adaugati laptele in pahar. 
Adaugati aroma pentru milk shake si zahar (sau orice alte 
ingredient doriti). 

• Ridicati paharul pana la ax (B). 
• Aparatul nu trebuie pornit mai mult de 1 minut la fiecare 

utilizare. Acest lucru va asigura rezultatele dorite.  
• Rotiti comutatorul la pozitia "0" si lasati aparatul sa se 

raceasca pentru aprox. 10 minute. 
• Intotdeauna pastrati aparatul uscat.  
 
INAINTE DE UTILIZARE 
⚫ Asigurati-va ca ambalajul aparatului este indepartat 

corespunzator. Tineti pungile de plastic departe de copii.  
⚫ Dupa scoaterea produsului din ambalaj, curatati-l cu un 

servetel umed.  
⚫ Nu scufundati aparatul in apa pentru a-l curata.  
⚫ Asigurati-va ca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel al 

aparatului.  
⚫ Puneti aparatul pe o suprafata stabila si uscata.  
⚫ Asigurati-va ca toate componentele aparatului sunt corect 

montate inainte de utilizarea aparatului.  
⚫ Nu porniti aparatul fara ca paharul sa fie fixat.  

⚫ Inainte de utilizarea aparatului, desfasurati complet cordonul 
si verificati sa nu prezinte nici o urma de deteriorare.  

⚫ Nu utilizati aparatul mai mult de 1 minut in mod continuu. 
Aveti grija sa faceti intotdeauna o pauza de 10 minute intre 
utilizari.  

 
CURATARE 
• Inainte de curatare, comutatorul trebuie sa fie in pozitia "0" si 

aparatul deconectat de la priza. 
Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide. Doar stergeti-l 
cu un servetel umed. 

• Pentru a curata axul, puneti apa in pahar si porniti pentru 
cateva secunde.  

• Nu depozitati aparatul imediat dupa utilizare. Poate fi fierbinte.  
Asteptati sa se raceasca, apoi depozitati intr-un loc sigur.  

 
DEPOZITARE 
• Depozitati aparatul dupa ce s-a racit. 

• Cand nu este utilizat, deconectati de la prize si depozitati 
intr-un loc uscat, departe de copii.  
 

ATENTIE! 
• Nu puneti aparatul pe sau in apropierea cuptorului cu 

microunde, cuptorului electric sau a celui cu gaz. Tineti 
aparatul departe de obiecte inflamabile sau alte surse de 
caldura.  

• Aparatul trebuie utilizat numai de catre adulti. 
• Intotdeauna supravegheati aparatul cand este utilizat.  

• Intotdeauna lasati spatiu suficient in jurul aparatului cand este 
utilizat. Nu puneti aparatul langa material inflamabile, precum 
mobile, perne, perdele, etc. 

• Nu mixati ulei fierbinte sau alte lichide fierbinti.  
• Nu mixati grasime. 

• Nu adaugati ingredient in pahar in timp ce aparatul 
functioneaza.  

• Nu mutate aparatul in timp ce functioneaza.  
 
NOTA: 
Aparatul nu trebuie folosit cu ajutorul unui dispozitiv extern, gen 
telecomanda.  



 
DESCRIERE 
 

     

 
 
 
A. Unitate  
B. Ax 
C. Pahar mixare 
D. Comutator ON/OFF  
 

 

 
⚫ Aveti grija ca, comutatorul (D) sa fie in pozitia “0”. 
⚫ Adaugati apa impreuna cu cafeaua si zaharul sau orice alte 

ingrediente doriti sa mixati in pahar (C) sau alt recipient de 
aceeasi forma, si apoi aduceti paharul aproape de ax (B). 

⚫ Rotiti comutatorul (D) si mixati ingredientele. 
⚫ Nota: Daca ingredientele stropesc in exteriorul paharului, 

reduceti viteza sau cantitea ingredientelor.  
⚫ Dupa ce amestecul este gata, rotiti comutatorul (D) la pozitia 

“0”. 
⚫ Indepartati paharul prin coborare si serviti cafeaua.  
⚫ Deconectati de la prize si apoi curatati aparatul.  
⚫ Axul (B) este din inox si componentele din plastic nu sunt 

toxice, asadar puteti curate aparatul usor cu un servetel 
umed.  

 
 
 
ATENTIE: Pentru a evita sa va raniti, nu atingeti axul 
rotativ (B) in timp ce aparatul functioneaza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 


