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MǍSURI DE SIGURANȚǍ 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi complet instrucţiunile de utilizare înainte de folosirea 

aparatului.  
1. Ȋntotdeauna deconectaţi aparatul de la priza de alimentare dacă este lăsat 

nesupravegheat sau înainte de asamblare, desasamblare sau curăţare. Nu 
permiteţi copiilor să se joace cu acest aparat fără ca aceştia să fie supervizaţi!  

2. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii! Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la 
îndemâna copiilor.  

3. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane(inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și cunoștințe, 
decât dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane responsabile pentru 
siguranța lor. 

4. Nu utilizaţi greşit produsul. Acesta poate provoca răniri.  
5. Ȋnainte de introducerea într-o priză, verificaţi dacă voltajul acesteia corespunde cu 

datele de pe eticheta electrică.  
6. Nu introduceţi cablul de alimentare în priză decât atunci când aparatul este 

complet asamblat şi întotdeauna scoateţi aparatul din priză înainte de 
dezasamblare sau de a atinge lamele de tăiere.Risc de accidente!  

7. Acest aparat este destinat utilizării doar în scopuri casnice. 
8. Nu utilizaţi aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul 

deteriorate sau dacă acesta nu funcţionează corespunzător. În această situație vă 
rugăm să luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, 
reparat sau înlocuit.  

9. Pentru a vă proteja de incendiu şi electroşocuri NU scufundaţi partea cu motor în 
apă! 

10. Nu folosiţi aparatul în continuu; motorul se poate supraîncălzi: lăsaţi-l în stare de 
repaos în jur de 30 min. dupa 3 cicluri de utilizare. 

11. Blenderul nu este potrivit pentru a tăia bucaţi de alimente foarte tari precum 
alune, cereale, boabe de cafea sau condimente. Lăsaţi boabele mai întâi în apă 

Descriere: 
A. Regulator viteze 
B. Buton viteza I 
C. Buton Turbo 
D. Corp motor  
E. Buton eliberare ax  
F. Ax mixare  
G. Ȋmpingător  
H. Tub capac vas robot  

I. Lamă tip “S”  
J. Vas tip robot(1250 ml) 
K. Accesoriu mărunţire  
L. Accesoriu feliere 
M. Accesoriu răzuire 
N. Suport folosire accesorii 
O. Susţinător tel 
P. Tel în formă de pară 
Q. Pahar(800 ml) 



 
înainte de a le procesa.  

12. Lama blenderului continuă să se învârtă pentru câteva secunde în plus după ce aţi 
oprit aparatul. Aşteptaţi ca lama să se oprească de tot înainte de a scoate braţul 
de mixare din preparat şi înainte de a manipula aparatul în continuare. 

13. Nu folosiţi substanţe abrazive sau agresive de curăţare. 
14. Asiguraţi-vă că şi cablul de alimentare să nu intre în contact cu corpuri ascuţite 

sau suprafeţe fierbinţi. Nu răsuciţi cablul de alimentare în jurul blenderului.  
15. Nu efectuaţi nici o modificare a blenderului de mână. De asemenea, nu înlocuiţi 

cablul de alimentare cu unul nou dacă ar fi cazul. Reparaţia blenderului sau 
înlocuirea cablului de alimentare se fac de către un centru service. 

16. Nu amestecaţi lichide fierbinţi!  
17. Paharul, vasul tip robot nu pot fi folosite în cuptorul cu microunde.  
18. Timpi de operare: max de 3 ori consecutiv. Folosiţi aparatul pentru a amesteca 

alimente de consistenţă moale timp de max. 1 min, apoi faceţi o pauză tot de 1 
min. Acest ciclu poate fi repetat de max 3 ori consecutiv. Pentru alimente mai tari, 
ritmul de operare este de 15 sec. cu 15 sec. pauză, la fel, nu mai mult de 3 cicluri 
consecutive.  

19. Asiguraţi-vă că aţi montat capacul corespunzător înainte de a folosi vasul tip robot 
de bucătărie.  

20. Nu atingeţi părţile ascuţite(lamele) în timpul utilizării aparatului!!  
21. Nu folosiţi aparatul pentru a amesteca ingrediente non-alimentare. 
22. Nu folosiţi căni sau vase folosite pentru îngheţare, preparare sau sterilizare.  
23. Nu scuturaţi agresiv aparatul(vasele) în timpul funcţionării.  
24. Acest produs a fost fabricat pentru a fi folosit exclusiv pentru uz casnic şi la o 

altitudine sub 2000 m. Orice utilizare comercială, inadecvată, cu nerespectarea 
instrucţiunilor producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, iar produsul nu 
va beneficia de garantie.  

25. Fiţi atenţi dacă turnaţi lichide calde în interiorul vasului de mixare, este posibil ca 
în timpul amestecării acestea să sară din vas, provocând aburi fierbinţi.  

 
FOLOSIREA BLENDERULUI DE MȂNǍ  
 
 

 
 
 

Blenderul de mână este potrivit pentru a fi folosit pentru prepararea de sosuri, 
supe, maioneză şi alimente pentru copii, precum şi pentru amestecarea de alimente moi, 
medii-tari şi pentru milkshake-uri. 

1. Introduceţi ax-ul picor în corpul motor până când acesta se blochează. 
2. Introduceţi alimentele fie în paharul furnizat fie intr-un alt vas(din plastic sau alt 

material rezistent) de preferinţă îngust şi mai înalt. Apoi introduceţi blenderul în vasul 
respectiv. Apăsaţi butonul de viteză I o dată sau de mai multe ori în funcţie de câte ori 
doriţi să repetaţi mixarea.Ȋn plus puteţi folosi regulatorul de pe mâner pentru mai multe 
trepte de viteză sau butonul Turbo care va opera la viteză maximă.    

3. După utilizare şi oprirea lui completă, apăsaţi butoanele de eliberare a 
axului-picior pentru a-l scoate.           

                                  
 



 

                                                    
FOLOSIREA ACCESORIILOR TIP ROBOT DE BUCǍTǍRIE 

 

 
1. Disc/lamă mărunţire: este potrivit pentru prepararea a max. 500 g de 

alimente o dată(fără carne) 
2. Lama de răzuire/feliere: potrivită pentru cartofi, morcovi, castraveţi, etc  
3. Lama de mărunţire: potrivită pentru morcovi, brânză mai dură, ţelină, etc. 
4. Introduceţi lama tip “S” în suportul său. Aşezati apoi axul în mijlocul vasului tip 

robot apoi potriviţi capacul în aşa fel încât axul să fie pe mijlocul său.  
5. Ȋnchideţi capacul bine. 
6. Introduceţi corpul motor în adaptorul din capac şi apoi porniţi aparatul.  
7. Introduceţi alimentele prin tubul din capac şi dacă este nevoie împingeti-le usor în 

interior cu ajutorul accesoriului de împingere.  

 
FOLOSIREA TELULUI 
 

 
 

Folosiţi telul în formă de pară pentru preparare de frişcă, spumă de ouă, bezele, etc. 
1. Introduceţi telul în suportul acestuia şi apoi introduceţi ansamblul în corpul-motor 

până când se blochează.  
2. Introduceţi întreg ansamblul astfel obţinut în vasul de amestecare(paharul furnizat 

sau alt vas eventual înalt şi îngust) şi numai apoi apăsaţi butonul de reglare al 
vitezelor.  

3. După utilizare, apăsaţi butonul de eliberare pentru a scoate ansamblul tel+support. 
Apoi scoateţi telul din suportul său pentru a fi curăţat.  

4. Nu menţineţi telul mai mult de 2 min. de operare continuă.  

 



 

 
CURǍȚAREA PRODUSULUI 

 
Curăţaţi corpul motor şi capacul vasului tip robot de bucătărie doar cu o cârpă moale 
şi umedă. Nu introduceţi corpul motor în apă!  

1. Toate celelalte părţi componente pot fi spălate în maşina de spălat vase. Totuşi, după 
procesarea de mâncăruri foarte sărate, trebuie să spălaţi lamele imediat după 
utilizare.  

2. De asemenea, urmăriţi să nu folosiţi o supradoză de detergent sau de substanţă de 
dedurizare în maşina dvs. de spălat vase.  

3. Când procesaţi alimente colorate, părtile din plastic ale aparatului se pot decolora. 
Ştergeţi aceste părţi cu ulei vegetal înainte de a le introduce în maşina de spălat vase.  

4. Ȋnainte de curăţare, scoateţi aparatul din priză.  
5. Lamele sunt foarte ascuţite, vă rugăm să fiţi atenţi cu ele! 

 
Ghid de procesare(pentru vasul tip robot de bucăt. - 1250 ml) 
 

Alimente Cant maximă Timp operare Mărime 
bucăţi 

La folosirea accesoriilor de răzuire, măruntire, feliere, tocare 

carne 200 g 15 sec. 1-2 cm. 

zarzavaturi 50 g 8 sec.  

alune, migdale 150 g 15 sec.  

brânză 100 g 10 sec. 1-5 cm. 

pâine 75 g 8 sec. 2 cm. 

ceapă 150 g 8 sec. jumătăţi 

biscuiţi 150 g 8 sec. 1 cm. 

fructe moi 200 g 10 sec. 1-2 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   BLENDER-ROBOT BUCǍT. 
 SMR-801X 

   AC220-240V, 50/60Hz, 800W 
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