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MASURI DE SIGURANTA 
Va rugam sa cititi cu atentie si complet instructiunile de utilizare inainte de folosirea 

aparatului.  
1. Intotdeauna deconectati aparatul de la priza de alimentare daca este lasat 

nesupravegheat sau inainte de asamblare, desasamblare sau curatare. Nu 
permiteti copiilor sa se joace cu acest aparat fara ca acestia sa fie supervizati!  

2. 2.Acest aparat nu poate fi utilizat de copii. Nu lasati aparatul si cablul sau la 
indemana 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 utilizati gresit produsul. Acesta poate provoca raniri.  
5. Inainte de introducerea intr-o priza, verificati daca voltajul acesteia corespunde cu 

datele de pe eticheta electrica.  
6. Nu introduceti cablul de alimentare in priza decat atunci cand aparatul este 

complet asamblat si intotdeauna scoateti aparatul din priza inainte de deasamblare 
sau de a atinge lamele de taiere.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 folositi aparatul în continuu; motorul se poate supraîncălzi: lăsaţi-l în stare de 
repaos în jur de 30 min. 

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.Buton pornit/oprit 
B. Corp motor 
C.Buton eliberare ax 
D. Ax mixare 
E. Capac tocator 
F. Lame tocator 
G. Vas tocator 
H. Suport tel 
I. Tel in forma de para 
J. Pahar 



 
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 amestecati lihcide fierbinti!  
17. Paharul, tocatorul nu pot fi folosite in cuptorul cu microunde.  
18. Timpi de operare(max de 3 ori consecutiv. Folositi aparatul pentru a amesteca 

alimente de consistenta moale timp de max. 1 min, apoi faceti o pauza 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. pauza, la fel, nu mai mult de 3 cicluri 
consecutive.  

19. Asigurati-va ca ati montat capacul corespunzator inainte de a folosi tocatorul.  
20. Nu atingeti partile ascutite(lamele) in timpul utilizarii aparatului!!  
21. Nu folositi aparatul pentru a amesteca ingrediente non-alimentare. 
22. Nu folositi cani sau vase folosite pentru inghetare, preparare sau sterilizare.  
23. Nu scuturati agresiv aparatul(vasele) in timpul functionarii.  
24. Acest produs a fost fabricat pentru a fi folosit pentru uz casnic si la o altitudine 

sub 2000m.Orice utilizare comerciala, inadecvata,cu nerespectarea instructiunilor 
producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate iar produsul nu va beneficia de 
garantie.  

25. Fiti atenti daca turnati lichide calde in interiorul vasului de mixare, este posibil ca 
in timpul amestecarii acestea sa sara din vas, provcand aburi fierbinti.  

 

 
FOLOSIREA BLENDERULUI DE MANA  
 

 
 

Blenderul de mana este potrivit pentru a fi folosit pentru prepararea de sosuri, 
supe, maioneza si alimente pentru copii, precum și pentru amestecarea de alimente moi si 
medii-tari și pentru milkshake-uri. 

1. Introduceti ax-ul picor in corpul motor pana cand acesta se blocheaza. 
2. Introduceti alimentele fie in paharul furnizat fie intr-un alt vas(din plastic sau alt 

material rezistent) de preferinta ingust si mai inalt. Apoi introduceti blenderul in vasul 
respectiv. Apasati butonul de viteze o data sau de mai multe ori in functie de viteza 
dorita.   

3. Dupa utilizare si oprirea lui completa, apasati butoanele de eliberare a 
axului-picior pentru a-l scoate.           

                                                                                    



 

FOLOSIREA TOCATORULUI 

 
1. Tocatorul este perfect pentru a fi utilizat la taierea/amestecarea de alimente mai dure 

precum: carne, branza, zarzavaturi, usturoi, morcovi, alune, migdale, prune, etc.  
2. Nu tocati alimente extrem de dure (gheata, nucsoara, boabe de cafea). 

Inainte de tocare… 
1. Scoateti cu atentie protectia lamelor de taiere. ATENTIE: Lamele sunt foarte 

ascutite! Intotdeauna tineti ansamblul de lame de partea superioara din plastic. 
2. Asezati ansamblul de lame pe axul central al vasului de tocare. Apasati usor in jos si 

fixati-l in vas. Asezati vasul de tocare pe o suprafata plana si solida.  
3. Introduceti alimentele in vasul de tocare.  
4. Asezati capacul tocatoruluiPlace the chopper lid on the chopper bowl. 
5. Introduceti corpul motor pe capacul vasului de tocare pana cand acesta se 

blocheaza. 
6. Apasati butonul de reglare a vitezelor pentru a porni functionarea tocatorului. In 

timpul procesarii, tineti corpul motor cu o mana si vasul de tocare cu cealalta mana.  
7. Dupa utilizare, scoateti cablul din priza, apoi apasati butonul de eliberare pentru a 

scoate corpul-motor.  
8. Apoi scoateti capacul vasului de tocare.Scoateti cu atentie ans de lame.  
9. Scoateti mancarea procesata din interiorul vasului de tocare.                                                     

FOLOSIREA TELULUI 

 
Folositi telul in forma de para pentru preparare de frisca, spume de oua, bezele, etc. 

1. Introduceti telul in suportul acestuia si apoi introduceti ansamblul in corpul-motor 
pana cand se blocheaza.  

2. Introduceti intreg ansamblul astfel obtinut in vasul de amestecare(paharul furnizat 
sau alt vas inalt si ingust) si numai apoi apasati butonul de reglare al vitezelor.  

3. Dupa utilizare, apasati butonul de eliberare pentru a scoate ansamblul tel+support. 
Apoi scoateti telul din suportul sau pentru a fi curatat.  

4. Nu mentineti telul mai mult de 2 min. de operare continua.  

 
 



 

CURATAREA PRODUSULUI 
 

Curatati corpul motor si capacul tocatorului doar cu o carpa moale si umeda. Nu 
introduceti corpul motor in apa!  

1. Toate celelalte parti componente pot fi spalate in masina de spalat vase. Totusi, dupa 
procesarea de mancarurir foarte sarate, trebuie sa spalati lamele imediat dupa 
utilizare.  

2. De asemenea, urmariti sa nu folositi o supradoza de detergent sau de substanta de 
dedurizare in masina dvs. de spalat vase.  

3. Cand procesati alimente colorate, partile din plastic ale aparatului se pot decolora. 
Stergeti aceste parti cu uleivegetal inainte de a le introduce in masina de spalat vase.  

4. Inainte de curatare, scoateti aparatul din priza.  
5. Lamele sunt foarte ascutite, va rugam sa fiti atenti cu ele! 

 
Ghid de procesare(pentru vas de mixare de 500 ml) 

Alimente Cant maxima Timp operare 

carne 250 g 15 sec 

zarzavaturi 50 g 10 sec 

alune, migdale 150 g 15 sec 

branza 100 g 10 sec 

paine 80 g 10 sec 

ceapa 200 g 10 sec 

biscuiti 150 g 10 sec 

fructe moi 200 g 10 sec 
faina 360 g 
apa 200 g 
crema 2,5 g 
pudra 1,0 g 

  
 
Aluat din 
drojdie  

zahar 1,5 g 

 
 

10 sec 

 

 
 
 
 
 

   MULTIBLENDER 
 SMB-800X 

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


	OLE_LINK4
	 
	 
	 
	 
	FOLOSIREA TOCATORULUI



	CURATAREA PRODUSULUI

	Alimente

	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK7

