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              MANUAL DE UTILIZARE 

                                                            BLENDER AROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentare: 220 ~ 240V, 50 / 60Hz 

Putere nominală: 600W 

Capacitate cupă: 1500ml 
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1. Cupa mică  

2. Capac cu gaură pentru amestecare 

3. Inel de etanșare  

4. Cuplare motor  

5. Vas de sticlă  

6. Baza 

7. Buton comutator   

8.   Panou de comutare 

9. Suportul pentru vas 

10. Picioare din cauciuc  

11. Ambreiaj superior  

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ 

 

Când folosiți aparate electrice, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric, și / sau rănirea persoanelor, trebuie să respectați 

întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: 

Ar trebui să respectați următoarele avertismente de siguranță: 

 

• ATENȚIE: lamele cuțitului sunt extrem de ascutite. Manevrați-le cu atenție. 

Citiți cu atenție toate instrucțiunile. 

Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu așezați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau alt lichid. 

 Ee necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este utilizat de către copii sau în apropierea lor. 

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt 

lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în instrucțiunile cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană 

responsabilă pentru siguranța lor. 

Scoateți din priză atunci când nu este folosit și înainte de curățare. 

Nu folosiți nici un aparat cu un cablu sau ștecherul deteriorat, în caz de defecțiuni ale aparatului sau în cazul în care 

aparatul a fost deteriorat în orice mod. 

Diagramă: structura produsului 
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Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător pot provoca defecțiuni. 

Nu utilizați în aer liber. 

Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului  sau să atingă suprafețe fierbinți. 

Nu așezați aparatul pe sau în apropierea aparatelor fierbinți electrice sau cu gaz  sau aproape de un cuptor încălzit. 

Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic. Orice utilizare comercială, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea 

instrucțiunilor, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate și garanție nu va mai fi valabilă. 

Nu utilizați aparatul în cazul în care o piesă este ruptă sau spartă. 

Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau orice alt lichid. 

Asigurați-vă că capacul este bine fixat înainte de a utiliza aparatul. 

Nu introduceți niciodată ingrediente în recipient cu mâna în timp ce aparatul este în funcțiune. Folosiți întotdeauna o spatulă pentru 

împingerea alimentelor. 

Lama și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție. Depozitați să nu fie la îndemâna copiilor. 

În cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, nu folosiți aparatul.  

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să folosiți numai accesoriile originale și piesele de schimb care sunt adecvate pentru 

aparatul dumneavoastră. 

Nu scoateți niciodată capacul până când cuțitul nu sa oprit complet. 

Acest aparat este proiectat pentru a procesa cantități mici. Nu depășiți cantitățile indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. 

Nu utilizați acest aparat pentru a amesteca alimente sau substanțe glutinoase. 

Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât utilizarea prevăzută. 

Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat se conformează standardelor, reglementărilor și directivelor de joasă tensiune, 

compatibilitate electromagnetică, Mediu, etc.  

 

 

 

 

 

Cum se utilizează: 
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1. 1. Așezați unitatea principală pe o suprafață plană uscată, asigurați-vă că butonul de comutare este setat la „0“ înainte de a 

porni alimentarea (a se vedea figura 1), conectați la o sursă de alimentare care îndeplinește cerințele cu privire la principalele 

unități de pe plăcuța de identificare. 

2. 2. Se spală cupa de amestecare pentru a se asigura că nu există alte resturi în cupa de amestecare. Tăiați legumele sau fructele 

pentru a fi procesate în bucăți mici, puneți-le în vas (a se vedea figura 2), se adaugă o cantitate adecvată de apă, și apoi se 

acoperă capacul vasului si vasul. Capacul (a se vedea figura 3/4). Rețineți că cantitatea de apă adăugată nu trebuie să 

depășească capacitatea maximă a vasului. (alimentele să fie 2/5 din capacitatea vasului si apa 3/5) 

3. 3. După introducerea conectorului de antrenare a capătului inferior al cupei de amestecare aliniate vertical cu arborele de ieșire 

al bazei motorului, țineți mânerul paharului pentru a roti cupa sensul acelor de ceasornic și fixați paharul în dispozitivul de 

blocare de pe unitatea principală pentru a confirma instalarea.  

4. 4. Când prelucrați, întoarceți mai întâi în sens antiorar butonul  „P“ de mai multe ori, și apoi rotiți butonul de comutare în 

poziția corespunzătoare pentru procesare. În cazul în care este necesară o viteză mai mare, rotiți butonul comutatorului în 

poziția „a doua treaptă“. Figura 6 

5.               

 În funcție de volumul și varietatea de alimente procesate, utilizatorii pot alege 2 trepte de viteză de la mic la mare, adică, 

cu o capacitate mică și procesare ușoară, altfel viteze mai mari. 

6. Dacă doriți să vedeți efectul de mixare la jumătatea distanței, puteți roti pentru a deschide capacul transparent mic, sau puteți 

adăuga fructe, legume sau apă. 

 

7. După utilizare, rotiți butonul comutatorului în poziția „0 Stop“ (așa cum se arată în figura 7), deconectați cablul de alimentare 

pentru a opri aparatul, rotiți cupa invers acelor de ceasornic cu aproximativ 30 de grade, iar apoi îndepărtați vasul (vezi figura 

8) Se toarnă conținutul paharului în vasul pregătit. (Figura 9/10) 

8. Nu pulverizati apa sau alte lichide în timpul utilizării. 
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METODA DE CURĂȚARE 

 

1. Se adaugă cantitatea de apă caldă și o cantitate mică de detergent 

alimentar atunci când curățați vasul, acoperiți capacul cupei și rotiți butonul 

de comutare „P“ timp de aproximativ 10 secunde (a se vedea figura 11); 

puteți de asemenea să spălați cupa cu un burete. 

 2. După agitare, rotiți butonul comutatorului în poziția „0“, deconectați 

cablul de alimentare și scoateți vasul (a se vedea figura 12), apoi îndepărtați 

capacul și aruncați apa. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop uscat. (Notă: 

cuțitul de amestecare în cupa este foarte ascuțit, fiți atent să nu vă răniți  

mâinile) 

3. Corpul principal trebuie curățat cu o cârpă umedă. Nu clătiți cu apă, 

pentru a evita deteriorarea aparatului.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie specială de deseuri , 

colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita 

poluări ale mediului cu gaze de efect de seră  sau metale grele,si care pot fi daunătoare 

sanatății. Depunând la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil 

de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați 

natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe câmp sau pe malul 

apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate 

a EEE: 

 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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