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MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
1.
2.

Citiți toate instrucțiunile.
Aveți grijă ca tensiunea prizei să corespundă cu cea marcată pe eticheta cu specificații a
blenderului.
3. Nu folosiți blenderul cu cablul sau ștecherul defecte, după ce a dat erori la funcționare sau
dacă l-ați scăpat sau deteriorat în orice fel.
4. Dacă observați defecțiuni ale cablului, acesta trebuie înlocuit de producător, de un reparator
autorizat sau de un tehnician calificat, pentru a evita eventualele pericole.
5. Scoateți blenderul din priză când nu îl folosiți, înainte de a-l asambla sau dezasambla și înainte
de a-l curăța.
6. Nu lăsați blenderul nesupravegheat în timp ce funcționează. Nu lăsați cablul să atârne peste
marginea mesei sau a unei suprafețe încinse.
7. Nu cufundați partea de sus a blenderului în apă, risc de electrocutare.
8. Este necesară supraveghere atentă atunci când blenderul e folosit în apropierea copiilor sau a
persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și
cunoștințele necesare.
9. Evitați contactul cu părțile mobile.
10. Țineți mâinile și ustensilele afară din vas când pasați alimente, pentru a reduce riscul de
accidente grave sau defectare a blenderului. Puteți folosi racleta doar când blenderul este
oprit.
11. Aparatul nu se poate folosi pentru a zdrobi gheață sau a pasa produse tari și uscate, ca să nu
se tocească cuțitele.
12. Pentru a reduce riscul de accidente, nu puneți niciodată cuțitul pe bază fără să așezați mai
întâi corect vasul.

13.
14.
15.
16.

Aveți grijă să fixați bine capacul tocătorului înainte de a folosi aparatul.
Folosirea accesoriilor nerecomandate de producător poate cauza accidente.
A nu se folosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
Acest aparat nu este destinat folosirii de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare decât sub
supravegherea unui adult sau dacă au fost instruite cu privire la folosirea sa de către o
persoană ce răspunde de siguranța lor.
17. Supravegheați copii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
18. A nu se folosi în aer liber.
19. Păstrați aceste instrucțiuni.

LISTA PIESELOR

1. BLENDER MANUAL

Disc reglare viteză
Buton viteză redusă
Buton viteză mare (buton turbo)
Motor

Picior detașabil
Rotiți în sens antiorar pentru a-l fixa pe motor și în sens orar
pentru a-l debloca.

Cuțite ascunse sub capac

Vas gradat
- capacitate 700 ml
- ideal pentru a prepara cantități mici de alimente pasate
- baza aderentă din cauciuc se poate folosi și pe post de capac

Suport de montat pe perete
Agățați blenderul sau doar piciorul detașabil.

2. TOCĂTOR

Motor
Rotiți motorul în sens orar pentru a fixa capacul tocător.

Capac tocător detașabil

Cuțit de tocat detașabil
- tăișul cuțitului este foarte ascuțit
- manevrați cu atenție, pentru a evita accidentele
- țineți întotdeauna de piciorul de plastic

Vas
- Puneți alimentele în vas înainte de a atașa capacul
- Baza aderentă din cauciuc se poate folosi și pe post de capac

3. TEL

Motor
Rotiți motorul în sens orar pentru a fixa telul.

Tel
Ideal pentru a bate albușurile de ou.

Vas
Capacitatea sa este ideală pentru a bate deodată 2 albușuri de ou .

CUM SĂ FOLOSIȚI SETUL CU BLENDER MANUAL DELIMANO UTILE
Înainte de prima utilizare curățați blenderul conform descrierii din secțiunea „Curățare rapidă”. Durata
maximă de funcționare a aparatului fără sarcină nu poate depăși 15 secunde.
IMPORTANT: Cuțitele sunt foarte ascuțite, a se manipula cu grijă. Asigurați-vă că blenderul manual este
scos din priză înainte de a asambla sau detașa accesorii.
INSTRUCȚIUNI PENTRU BLENDER
Durata maximă de operare per ciclu nu poate depăși 1 minut și trebuie lăsată câte o pauză scurtă între
două cicluri consecutive.
1. Pentru a asambla piciorul detașabil pe motor, rotiți piciorul în sens antiorar până îl strângeți bine.
Pentru dezasamblare, rotiți-l în sens orar.
2. Conectați pur și simplu blenderul la priză.
3. Cufundați blenderul în alimente. După aceea apăsați și țineți apăsat butonul de viteză redusă pentru
a începe pasarea. Totodată, puteți selecta viteza dorită rotind discul de reglare a vitezei.
4. Sau puteți porni mixerul ținând apăsat butonul de viteză mare (turbo), iar aparatul va porni la viteză
maximă constantă. Viteza nu se schimbă nici dacă rotiți discul de viteză.
5. Pentru a opri blenderul, dați drumul butonului de viteză redusă sau mare de pe motor.
6. După ce ați terminat de pasat, scoateți cablul din priză și detașați piciorul de pe motor rotindu-l în
sens antiorar.
7. Dacă ați pasat în vasul blenderului, îl puteți acoperi cu baza aderentă, păstrând conținutul la frigider.
INSTRUCȚIUNI PENTRU TOCĂTOR
Durata maximă de operare per ciclu nu poate depăși 1 minut și trebuie lăsată câte o pauză scurtă între
două cicluri consecutive.
1. Puneți vasul tocătorului pe o suprafață curată.
2. Asamblați cuțitul de inox al tocătorului pe vas, ca în fig. 1.
3. Puneți alimentele în vas.
NOTĂ: scoateți carnea de pe os, tăiați-o bucăți mai mici și puneți-o în vas; cantitatea maximă de carne
nu poate depăși 200 g o dată.
4. Așezați capacul pe vasul tocătorului, asigurându-vă că cauciucul de pe peretele interior al vasului se
aliniază cu șănțulețul de pe capac, apoi fixați capacul în locul său. Pentru a-l detașa, luați capacul de pe
vas.
5. Introduceți motorul în orificiul capacului tocător și rotiți în sens orar până se blochează (Vezi Fig. 3).
6. Conectați aparatul la priză. După aceea țineți apăsat butonul de viteză redusă, pentru a începe
tocarea. Totodată, puteți selecta viteza dorită rotind discul de reglare a vitezei.
7. Sau puteți porni mixerul ținând apăsat butonul de viteză mare (turbo), iar aparatul va porni la viteză
maximă constantă. Viteza nu se schimbă nici dacă rotiți discul de viteză.
8. Pentru a opri aparatul, dați drumul butonului de viteză redusă sau mare de pe motor.
9. După ce ați terminat de tocat, scoateți cablul din priză și detașați motorul de pe capac, rotindu-l în
sens antiorar
10. Deschideți capacul tocător și scoateți alimentele tocate.
ATENȚIE:
- Pentru a reduce riscul de accidente, nu puneți niciodată cuțitul pe bază fără ca mai întâi să fixați bine
vasul.
- Aveți grijă să fixați bine capacul tocător înainte de a porni tocătorul.
- Dezasamblați mai întâi motorul de pe capac și după aceea detașați capacul. Nu scoateți niciodată
capacul cu motorul încă atașat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU TEL
Durata maximă de operare per ciclu nu poate depăși 1 minut și trebuie lăsată câte o pauză scurtă între
două cicluri consecutive.
1. Pentru a asambla telul pe motor, rotiți piciorul în sens antiorar până îl strângeți bine. Pentru
dezasamblare, rotiți-l în sens orar.
2. Conectați cablul la priză.
3. Puneți albușurile în vas.
4. Coborâți telul în alimente/albușuri. După aceea apăsați și țineți apăsat butonul de viteză redusă
pentru a începe pasarea. Totodată, puteți selecta viteza dorită rotind discul de reglare a vitezei.
4. Sau puteți porni mixerul ținând apăsat butonul de viteză mare (turbo), iar aparatul va porni la viteză
maximă constantă. Viteza nu se schimbă nici dacă rotiți discul de viteză.
5. Pentru a opri telul, dați drumul butonului de viteză redusă sau mare de pe motor.
6. După ce ați terminat de bătut, scoateți cablul din priză și detașați piciorul de pe motor rotindu-l în
sens antiorar.
7. Dacă ați folosit vasul blenderului, îl puteți acoperi cu baza aderentă, păstrând conținutul la frigider.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
1. Scoateți aparatul din priză și demontați piciorul detașabil.
Notă: Nu cufundați piciorul detașabil al blenderului în apă, fiindcă în timp rulmenții își pierd lubrifierea.
2. Spălați piciorul detașabil sub jet de apă, fără a folosi agenți sau detergenți abrazivi. Odată piciorul
detașabil curățat, puneți-l vertical, ca să se scurgă apa de pe el. Piciorul se poate spăla și în mașina de
vase.
3. Spălați cana, vasul, telul și cuțitele în apă caldă cu detergent. Nu se recomandă spălarea la mașină a
vasului și a telului, deoarece în timp elementele de plastic se deteriorează.
4. Ștergeți motorul cu o lavetă umedă. Nu îl cufundați niciodată în apă ca să-l curățați, pentru a evita
electrocutarea.
5. Ștergeți bine.
ATENȚIE: Cuțitele sunt foarte ascuțite, a se manevra cu grijă.
6. Dezasamblați piciorul blenderului și așezați-l vertical în suportul de perete (Vezi fig. 4) sau atârnați-l
ca să economisiți spațiu.

CURĂȚARE RAPIDĂ
Între fazele de procesare, țineți blenderul manual în cana umplută de jumătate cu apă și porniți-l câteva
secunde.

FIXAREA SUPORTULUI DE PERETE
Puteți fixa suportul de perete în felul următor:
1. Dați două găuri în perete și respectați cu strictețe dimensiunile din figura 5.
2. Introduceți în găuri două tuburi de plastic, folosind un ciocan.
3. Asigurați suportul de perete cu două șuruburi.
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GARANTIE
GARANTIA ACOPERA EVENTUALE VICII DE FABRICATIE SI NU SE ACORDA PENTRU O UTILIZARE
DEFECTUOASA.
ACEASTA GARANTIE ACOPERA DOAR UTILIZAREA NORMALA, CASNICA. NU ACOPERA
FOLOSIREA IN SCOPURI COMERCIALE.
CUMPARATORUL TREBUIE SA RESPECTE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE FURNIZATE ODATA CU
APARATUL.
GARANTIA NU SE VA ACORDA ACESTUI PRODUS SAU A UNEI PIESE DIN ACEST PRODUS CARE
A SUFERIT UN ACCIDENT , UN ACT DE NEGLIJENTA, ABUZ, MODIFICARE SAU UTILIZARE GRESITA, SAU
CARE A FOST REPARATA SAU MODIFICATA FARA ACORDUL COMERCIANTULUI.
PRODUSUL BENEFICIAZA DE UN TERMEN DE GARANTIE DE 2 ANI DE LA DATA ACHIZITIONARII
DE CATRE CLIENT, PASTRATI FACTURA SI CHITANTA PRIMITE ODATA CU PRODUSUL.
STUDIO MODERNA NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE IN CAZUL NERESPECTARII
INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE.
ACEASTA GARANTIE NU AFECTEAZA DREPTURILE CONSUMATORULUI CE SUNT PREVAZUTE IN
O.G. NR.21 / 1992, REPUBLICATA SI IN LEGEA NR.449 / 2003 PRIVIND VANZAREA PRODUSELOR SI
GARANTIILE ACESTORA.
DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 2 ANI
DISTRIBUITOR ROMANIA: S.C.STUDIO MODERNA S.A.
TELEFON RELATII CLIENTI: 021.301.72.72
ATENŢIE!
ELIMINAREA MATERIALELOR
Simbolul unui tomberon pe roţi tăiat arată că trebuie să cunoaşteţi şi să respectaţi
reglementările locale referitoare la aruncarea acestui gen de produse.
Nu aruncaţi acest produs aşa cum aţi proceda cu gunoiul menajer obişnuit.
Trebuie să respectaţi reglementările locale relevante. Produsele electrice şi electronice conţin
substanţe dăunătoare care au efect nefavorabil asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor şi trebuie
reciclate adecvat.

