
BLENDER DE MASĂ HA0112
Accesoriu opțional - Ansamblu de bidon sport cu lamă

RO Manual de utilizare

• Puteți descărca manualul de utilizare de la:
www.jamieoliver.com/collectables/tabletop-blender-bottle-to-go-manual

Specificații
Produs BLENDER DE MASĂ
Model HA0112
Tensiune nominală 220-240V~
Frecvență nominală 50-60HZ
Putere nominală 600 W

Jamie Oliver
Brand Loyalty Sourcing B.V.
Koningsweg 101,5211 BH, 'S-Hertogenbosch, Olanda

Accesoriu opțional - Ansamblu de bidon sport cu lamă

http://www.jamieoliver.com/collectables/tabletop-blender-bottle-to-go-manual
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ROMÂNĂ
Instrucțiuni importante privind siguranța
Măsuri de siguranță pentru blenderul dvs. de masă
• Puneți blenderul în funcțiune cu capacul închis
• Lamele sunt foarte ascuțite. Manevrați cu atenție.
• Îndepărtați vasul numai când motorul este oprit.
• Evitați suprasolicitarea motorului.
• Manevrați cu atenție vasul de sticlă.
• Nu introduceți niciodată mâinile în vas în timp ce motorul este pornit.
• Evitați atingerea pieselor în mișcare.
• Citiți toate informațiile privind siguranța, avertizările și materialele de instrucțiuni găsite în această broșură

înainte de a începe. Amplasați aparatul pe o suprafață uscată și dreaptă. Asigurați-vă că comutatorul de
alimentare este setat pe poziția Oprit și că aparatul este conectat la o priză electrică cu împământare. Apoi,
respectați instrucțiunile de curățare pentru a vă pregăti aparatul pentru utilizare. Curățați întotdeauna
aparatul înainte de prima utilizare.

Avertizare
Pentru a evita riscul de vătămare gravă atunci când utilizați blenderul dvs. de masă, trebuie respectate măsurile

de siguranță de bază, inclusiv următoarele.

Citiți toate instrucțiunile și păstrați toate instrucțiunile furnizate cu un aparat.
 Întrerupeți întotdeauna alimentarea de la rețea înainte de a scoate ștecherul din priză. Scoateți din priză

prin apucare de ștecher. Nu trageți de cordon.
 Conectați aparatul doar la o priză de perete corect montată, cu un voltaj corespunzător celui din datele

tehnice ale aparatului. Asigurați-vă că nu vă împiedicați în conexiunile realizate.
 Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în priză! Scoateți întotdeauna ștecherul din priză

atunci când nu folosiți aparatul, chiar dacă aceasta este doar pentru un moment scurt.
 Țineți aparatul și cordonul de alimentare departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate,

margini tăioase și obiecte asemănătoare.
 Motorul nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide, pentru că există pericolul de electrocutare.

Prin urmare, nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă, cu mâinile umede sau în timp ce stați în picioare pe un
teren umed. Dacă aparatul s-a umezit, scoateți imediat ștecherul din priză înainte de a atinge aparatul.

 Nu utilizați aparatul în exterior.
 Aparatul a fost conceput pentru procesarea cantităților de nivel casnic; nu este adecvat în scopuri

comerciale. Utilizați aparatul doar în scopurile pentru care a fost conceput. Nu utilizați aparatul dacă acesta
sau părți ale acestuia indică o deteriorare vizibilă sau dacă aparatul a fost scăpat din mână.

 Nu încercați să faceți vreo modificare produsului. Chiar și cordonul de alimentare nu trebuie schimbat de
dumneavoastră, întrucât sunt necesare scule speciale. Reparațiile aparatului sau ale cordonului de
alimentare trebuie efectuate numai de un centru specializat, pentru a se evita orice risc.

 Pentru a se reduce riscul de vătămare, nu așezați niciodată lamele ansamblului tăietor pe soclu fără a avea
vasul așezat corespunzător.

 Când dați aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că includeți aceste instrucțiuni pentru utilizare.



 Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare,
demontare sau curățare.

 Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la
îndemâna copiilor.

 Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite
de cunoștințe sau de experință numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea
aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.

 Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
 Dacă este deteriorat cordonul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de

service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a se evita orice pericol.
 Fiți atent dacă turnați lichid fierbinte în blender, întrucât acesta poate ieși din aparat din cauza producerii

bruște de abur.
 ATENȚIE - Există un risc de vătămare din cauza utilizării greșite. Se va acorda atenție manevrării lamelor

tăietoare ascuțite, golirii vasului și pe parcursul curățării aparatului.
 Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de a schimba accesorii sau de a vă apropia de părțile aflate

în mișcare.
 Acest aparat este destinat uzului casnic sau în scopuri similare precum:
 Bucătării ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 Pensiuni;
 De către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
 Locații de tip pensiune.

ATENȚIE: Pentru evitarea oricărui pericol din cauza resetării accidentale a întrerupătorului termic, acest aparat
nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern, cum ar fi un temporizator, și nici să fie conectat la un circuit
care este frecvent pornit și oprit în gospodărie.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE, MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRILE ÎNAINTE DE A FOLOSI BLENDERUL
DE MASĂ ȘI ACCESORIILE CU BIDON.

Reciclare
Produsul dumneavoastră este conceput și fabricat cu materiale și componente de cea mai înaltă calitate, care
pot fi reciclate și reutilizate. Nu eliminați niciodată acest produs cu deșeurile menajere generale. Vă rugăm să vă
informați cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Eliminarea
corectă a produsului dumneavoastră vechi va preveni consecințele negative potențiale pentru mediu și
sănătatea umană.

NUMAI PENTRU UTILIZARE CASNICĂ, PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

La gătit!
Acest blender de masă de calitate superioară a fost proiectat pentru a face puțin mai ușoară viața în bucătărie.
Un salvator de timp, acest blender de masă fiabil vă va ajuta să gătiți frumos acasă într-o clipă.

Piese și caracteristici
Blender cu vas de sticlă
A Cupă gradată
B Capac
C Vas de sticlă cu indicarea nivelului
D Inel de etanșare
E Ansamblu lamă
F Panou de comandă
G Unitatea motorului

Ansamblu de bidon sport cu lamă (în mod normal nu este îmbinat împreună cu blenderul de masă)
H Capac de cupă
I Capac
J Inel de etanșare
K Bidon sport
L Inel de etanșare
M Ansamblu de bidon cu lamă

Cupă gradată
Vă permite să adăugați ingrediente fără a scoate capacul. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a se

deschide.
Vas de sticlă și bidon sport opțional
Vă permite să vedeți clar ingredientele din interior și volumul acestora.
Comandă cu două viteze
Comanda cu două viteze vă oferă viteza de rotație minimă (1) și maximă (2) pentru mixarea diferitelor alimente.
Butonul „P” (Zdrobitor de gheață)
Butonul „P” este presetat la cea mai bună viteză pentru zdrobirea gheții. Când rotiți butonul în poziția „P” într-o

perioadă scurtă de timp, vă poate oferi o performanță mai bună pentru zdrobirea gheții.

Cum să utilizați blenderul de masă și accesoriul opțional cu bidon sport
Înainte de prima utilizare

Avertizare
Lamele sunt foarte ascuțite. Spălați-le cu atenție.
Nu atingeți niciodată lama cu degetul.

1. Despachetați blenderul.
2. Așezați baza pe o suprafață plană.
3. Curățați motorul cu o cârpă umedă, nu-l imersați niciodată în apă și nici nu-l așezați sub apă de la robinet.
4. Spălați vasul de sticlă, bidonul sport, capacele, cupa de măsurare și inelele în apă caldă.
5. Clătiți și uscați bine.

A. Asamblarea blenderului
Cum se asamblează vasul de sticlă în unitatea asamblului de lame și pe unitatea motorului

Avertizare
Inelul de etanșare TREBUIE să se instaleze corect în canelura de bază a lamei. Nu permiteți nicio răsucire sau

îndoire a inelului de etanșare după instalare.

1. Așezați inelul de etanșare pe unitatea ansamblului de lame. (Fig.1)
2. Înșurubați interfața unității pe fundul vasului de sticlă până când este fixată corect. (Fig.2)
3. Introduceți cupa de măsurare în orificiul de deschidere din capac. (Fig.3)
4. Așezați capacul pe vasul de sticlă și închideți-l bine. (Fig.4)
5. Așezați ansamblul vasului de sticlă pe corpul principal. Blocați ansamblul vasului în sensul acelor de

ceasornic, conform săgeții „de blocare” de pe corpul principal. (Fig. 5) Pentru a elibera ansamblul vasului,
rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.

6. Conectați aparatul la sursa de alimentare.

Funcționarea blenderului



Avertizare
Nivelul maxim de operare este de 1,5 L. Nu amestecați mai mult de 1,5 L de ingrediente.

1. Amplasați corpul principal pe o suprafață plană.
2. Asamblați vasul de sticlă.
3. Verificați ca vasul de sticlă să fie blocat pe corpul principal.
4. Verificați dacă este comutatorul pe poziția „O”.
5. Conectați unitatea motorului la o priză electrică.
6. Adăugați ingrediente în vas, acoperiți vasul cu capacul.

Avertizare
Nu scoateți capacul vasului în timp ce blenderul este pornit.

1. Rotiți comutatorul la viteza dorită
2. „O” oprit „1” lent... „2” rapid
3. Vedeți tabelul pentru timpii de funcționare.

Avertizare
Opriți blenderul înainte de a adăuga ingrediente noi sau utilizați cupa de măsurare pentru a adăuga ingrediente.

1. Pentru a opri funcționarea, rotiți comutatorul pe poziția „0”.
2. Așteptați până când motorul se oprește complet, apoi scoateți vasul de pe corp.
3. Scoateți blenderul din priză după utilizare.

Funcționarea butonului „P”
1. Umpleți o cantitate maximă de 8 cuburi de gheață și închideți vasul de sticlă cu capacul și cupa de măsurare.
2. Rotiți butonul în poziția „P” și țineți apăsat 2 secunde, apoi eliberați butonul timp de 2 secunde.
3. Această operație trebuie repetată până la obținerea celei mai bune performanțe.

Notă
Se recomandă tăierea cărnii sau a altor produse alimentare în bucăți mai mici înainte de a le pune în vas. Nu
utilizați cantități mari de alimente simultan.
Nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 3 minute în continuu. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura
camerei înainte de a-l pune din nou în funcțiune.

După utilizarea blenderului
1. Deconectați aparatul de la priza de rețea.
2. Scoateți capacul (împreună cu cupa de măsurare) de pe vas.
3. Scoateți vasul de sticlă (împreună cu interfața unității ansamblului de lame) de pe partea motorului.
4. Detașați interfața unității ansamblului de lame din partea inferioară a vasului.

Notă
Bidonul sport cu unitatea ansamblului de lame este un accesoriu opțional.

B. Asamblarea bidonului sport opțional
Modul de asamblare a bidonului sport pe unitatea ansamblului de lame

1. Așezați inelul de etanșare pe unitatea ansamblului de lame. (Fig.6)
2. Înșurubați interfața unității pe fundul bidonului sport până când este fixată corect. (Fig.7) Împingeți partea

inferioară a ansamblului lamelor și coborâți-o în bidon, cu lamele în jos în sensul acelor de ceasornic pentru
a o bloca.

3. Așezați bidonul sport cu interfața unității ansamblului de lame pe unitatea motorului. Blocați ansamblul
bidonului în sensul acelor de ceasornic. Pentru a elibera ansamblul bidonului, rotiți-l în sens invers acelor de
ceasornic. (Fig.8)

4. Conectați aparatul la sursa de alimentare.

Funcționarea bidonului sport

Avertizare
Nivelul maxim de funcționare este de 600 ml. Nu amestecați mai mult de 600 ml de ingrediente.
Acest aparat nu este destinat amestecării unor cantități mari de alimente. Nu este potrivit pentru zdrobirea

gheții sau a altor ingrediente congelate.

1. Blenderul este proiectat pentru: amestecarea fluidelor, de ex. sucuri de fructe, supe, lapte, sosuri;
2. Amplasați corpul principal pe o suprafață plană.
3. Adăugați ingrediente în bidonul sport, acoperiți bidonul sport cu capacul.
4. Asamblați bidonul sport.
5. Verificați dacă bidonul sport este blocat pe corpul principal.
6. Conectați unitatea motorului la o priză electrică.
7. Rotiți comutatorul la viteza dorită
8. „1” lent... „2” rapid
9. Vedeți tabelul pentru timpii aproximativi de funcționare.

După utilizarea accesoriului cu bidon sport
1. Deconectați aparatul de la priza de rețea.
2. Scoateți bidonul sport cu unitatea ansamblului de lame de pe baza motorului, rotind în sens invers acelor de

ceasornic.
3. Detașați interfața unității ansamblului de lame din bidonul sport.

Avertizare
Țineți aparatul ferm cu ambele mâini în timpul funcționării. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 minut în mod
continuu sau dacă aparatul se încălzește. Majoritatea alimentelor necesită doar mixări scurte pentru a se obține
rezultatul dorit. După ce ați terminat amestecarea, pentru a vă asigura că aparatul vă oferă servicii pe termen
lung și satisfăcătoare, vă recomandăm să lăsați produsul în pauză timp de aproximativ 15-20 minute.
 Opriți funcționarea aparatului.
 Așteptați până când motorul se oprește complet, apoi scoateți vasul de pe corp.
 Scoateți blenderul din priză după utilizare.

Sfaturi de top!
Nu amestecați produse uscate, groase sau grele timp de peste 60 de secunde în continuu. Lăsați aparatul să se

răcească la temperatura camerei înainte de a continua să-l puneți din nou în funcțiune.

Exemplu de cantități de amestecare și timpi de procesare
Accesorii Ingrediente Cantitate de amestecare Timp



Vas de blender Morcovi de ex. 600 g morcovi + 900 g apă 30 secunde

Bidon sport (OPȚIONAL) Morcovi de ex. 240 g morcovi + 360 ml apă 30 secunde

Îngrijire și curățare

Avertizare
 Manipulați cu grijă vasul de sticlă
 Lama este foarte ascuțită. Spălați-le cu atenție. Evitați să atingeți lamele ascuțite.
 Nu atingeți niciodată lama cu degetul.
 Curățați întotdeauna piesele demontabile imediat după utilizare.
 Deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța.
 Nu scufundați unitatea motorului, cablul de alimentare sau ștecherul în niciun lichid.
 Demontați toate piesele demontabile înainte de curățare.
 Curățați toate piesele demontabile în mașina de spălat vase, cu excepția ansamblului de lame, sau în apă

călduță cu agent de curățare (vezi tabelul de curățare).
 Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța corpul principal.

Depanare
Pot să pun gheață în blenderul de
masă?

Da, cu toate acestea, nu ar trebui să fie adăugate la un moment dat mai
mult de 8 cuburi de gheață (de 15 mm x 15 mm).

Lama mea s-a desprins din vasul de
sticlă. Ce ar trebui să fac?

Lama este detașabilă de vasul de sticlă și poate fi separată pentru
curățare, dar trebuie să aveți o atenție deosebită în preajma lamelor
ascuțite. După curățare, așezați inelul de etanșare între lamă și vas și
înșurubați-l.

Ce ar trebui să fac în cazul în care
blenderul meu de masă curge?

În primul rând, asigurați-vă că vasul este înșurubat corect în carcasa
motorului și că inelul de etanșare este în locul corect. Dacă scurgerea
provine de sus, asigurați-vă că este strâns ferm capacul și că
ingredientele nu depășesc nivelul maxim de umplere. Dacă unitatea dvs.
continuă să curgă, contactați linia noastră de asistență pentru clienți.

Când trebuie să folosesc butonul
pentru impulsuri?

Butonul pentru impulsuri trebuie folosit pentru ingrediente care
necesită cantități mari de energie rapidă, controlată, cum ar fi zdrobirea
gheții.

Ar trebui să tai fructele si legumele
înainte de utilizarea aparatului?

Se recomandă întotdeauna să tăiați produsele alimentare mai mari/mai
tari în bucăți mai mici înainte de a folosi acest aparat pentru o
performanță optimă.

De ce nu este inclus bidonul sport cu
ansamblul de lame la blenderul de
masă?

Bidonul sport cu ansamblul de lame nu face parte, în mod normal, din
pachetul standard al blenderului de masă. Acesta este un accesoriu
opțional selectat de partenerul programului de loialitate.
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