
BLENDER DE MÂNĂ HA0113

RO Manual de utilizare

 Puteți descărca manualul de utilizare de la:
www.jamieoliver.com/collectables/stick-blender-manual

Specificații
Produs Blender de mână
Model HA0113
Tensiune
nominală

220-240V~

Frecvență
nominală

50-60HZ

Putere nominală 600W

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

http://www.jamieoliver.com/collectables/stick-blender-manual
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ROMÂNĂ
Instrucțiuni importante privind siguranța
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 mână, trebuie respectate
măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE, MĂSURILE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRILE ÎNAINTE DE A FOLOSI
BLENDERUL DE MÂNĂ
 Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și utilizați produsul numai cum

este descris în acest manual pentru a evita vătămarea accidentală sau deteriorarea.
 Păstrați aceste instrucțiuni, fișa de garanție, chitanța de achiziție și, dacă este posibil, cutia, împreună cu

ambalajul interior.
 Acest aparat este destinat utilizării casnice, nu în scop comercial.
 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.
 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.
 Verificați frecvent cordonul de alimentare și aparatul. Dacă se constată vreun defect, nu-l utilizați.
 Nu încercați să reparați aparatul singur, ci duceți-l la un service autorizat.
 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.
 Țineți aparatul și cordonul de alimentare departe de căldura radiantă directă a soarelui, umiditate,

margini tăioase și alte pericole.



 Nu utilizați niciodată aparatul fără a-l supraveghea! Deconectați întotdeauna aparatul atunci când acesta
nu este în funcțiune, chiar și pentru un moment.

 Introduceți numai piese originale.
 A nu se utiliza în aer liber.
 Nu imersați niciodată aparatul în apă sau orice alt lichid, nici nu-l lăsați în contact cu acestea. Nu utilizați

aparatul cu mâinile umede.
 Dacă aparatul se udă sau se umezește, scoateți imediat ștecherul din priză. Nu introduceți mâinile în

apă!
 Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care este destinat.
 Nu atingeți niciodată ustensilele rotative în timp ce se află în mișcare; așteptați întotdeauna să se

oprească.
 Nu utilizați niciodată acest aparat pentru a mixa sau a amesteca altceva în afară de alimente.
 A nu se utiliza în timpul proceselor de coacere sau cu lichide în fierbere.
 Lamele sunt foarte ascuțite. Se va acorda atenție manevrării lamelor tăietoare ascuțite, golirii vasului și

pe parcursul curățării aparatului.
 Există un risc de vătămare din cauza utilizării greșite.
 Manipulați aparatul cu grijă.
 Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de a schimba accesorii sau de a vă apropia de părțile

aflate în mișcare.
 Fiți atent dacă turnați lichid fierbinte în aparat, întrucât acesta poate ieși din aparat din cauza producerii

bruște de abur.
 Acest aparat este destinat uzului casnic sau în scopuri similare precum:
 spații de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de activitate;
 ferme;
 de către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
 locații de tip pensiune.

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 mână de calitate superioară a fost proiectat pentru a face puțin mai ușoară viața în
bucătărie. Motorul puternic va amesteca lichide și va tăia ingrediente proaspete în câteva secunde - este o
piesă super-utilă.

Piese și caracteristici
Blender de mână
A Viteza 1 (Viteză redusă)
B Viteza 2 (Viteză ridicată)
C Carcasă principală
D Piciorul blenderului
E Vas de 600ml / 21 fl oz



Accesoriu cu vas de tocător
F Cutie de viteze mini-tocător
G Lamă de mini-tocător
H Teacă de protecție a lamei
I Vas de mini-tocător 200 ml / 7 fl oz
J Capac vas inferior

Mod de utilizare a blenderului de mână
Înainte de prima utilizare
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați temeinic părțile care vin în contact cu alimentele.
1. Scoateți accesoriul de amestecare al tocătorului.
2. Curățați numai carcasa corpului principal (C) și cutia de viteze a tocătorului (F) cu o cârpă umedă și

uscați bine.
3. Curățați accesoriul de amestecare în apă caldă cu săpun și uscați bine.
4. Curățați vasul de măsurare (E), lama tocătorului (G) și vasul de tocat (I) în mașina de spălat vase
Piciorul blenderului și vasul de tocat
1. Introduceți piciorul blenderului (D) în carcasa principală (C) aliniind săgeata de pe carcasa principală cu

simbolul de deblocare de pe piciorul blenderului și rotiți săgeata spre simbolul de blocare pentru
blocare. (Fig. A)

2. Puneți blenderul de mână în vasul de măsurare (E) / alte recipiente, apoi apăsați pe comutatorul de
pornire pentru a amesteca alimentele. (Fig. B)

3. După utilizare, deconectați blenderul și rotiți accesoriul de amestecare (rotiți săgeata pentru a debloca

simbolul ) pentru a-l debloca și a-l scoate. (Fig. C)

Notă
Nu tocați alimente extrem de tari, cum ar fi nucșoară, boabe de cafea și cereale.

Mod de utilizare a accesoriului tocător
Tocătorul se potrivește perfect pentru tocat carne, brânză, ceapă, verdeață, usturoi, morcovi, nuci, migdale,
prune etc. Nu se recomandă utilizarea tocătorului pentru a toca sau amesteca făina.

Sfaturi de top!
Înainte de tocare
Carne pre-tăiată (200 g, 2x2x2 cm), brânză, ceapă (100 g), usturoi, morcovi (200 g)
Îndepărtați tulpinile plantelor, coaja nucilor
Îndepărtați oasele, tendoanele și cartilajele de la carne.

Tocător (Mini-tocător)
1. Scoateți cu grijă capacul din plastic (H) de pe lama (G). Atenție: lama este foarte ascuțită! Țineți-o

întotdeauna de partea superioară din plastic.
2. Așezați lama pe știftul central al vasului mini-tocătorului (I).
3. Așezați alimentele în vasul mini-tocătorului.
4. Puneți cutia de viteze a mini-tocătorului (C) în vasul de tocat.
5. Introduceți carcasa principală (C) în cutia de viteze aliniind săgeata de pe carcasa principală cu simbolul

de deblocare de pe cutia de viteze și rotiți săgeata către simbolul de blocare pentru blocare. (Fig.



D)
6. Apăsați pe comutatorul (B) pentru a acționa tocătorul. (Fig. E) În timpul procesării, țineți partea

motorului cu o singură mână, iar vasul de tocat cu cealaltă mână.

7. După utilizare, scoateți mai întâi partea motorului (rotiți săgeata pentru a debloca simbolul ), apoi
detașați cutia de viteze a tocătorului. (Fig. F)

8. Scoateți cu atenție lama din vas. Scoateți alimentele procesate din vasul de tocat.

Sfaturi de top!
Când se procesează alimente care sunt colorate (de exemplu morcovi), unele părți ale aparatului se pot
decolora. Ștergeți aceste componente cu ulei vegetal înainte de curățare.

Notă: Curățați întotdeauna piesele mobile imediat după utilizare. Acordați atenție când curățați piesele.
Evitați să atingeți lamele ascuțite!

Funcționare de scurtă durată
Accesorii Ingrediente Timp Durată de răcire recomandată
Piciorul
blenderului

150 g morcovi (tăiat în cuburi de
1,5 cm) și 300 ml apă 20 S Răcire până la temperatura camerei

Mini-tocător 150 g carne 15 S

Îngrijire și curățare

Avertizare
Deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța. Nu scufundați blenderul, cablul de alimentare sau
ștecherul în niciun lichid.

Depanare
Este bine să folosiți ingrediente
fierbinți?

Da, este capabil să amestece ingredientele fierbinți, dar trebuie
acordată o atenție deosebită pentru a nu stropi sau vărsa conținutul.

Ar trebui să tai fructele si legumele
înainte de a folosi vasul de tocat?

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.

Pot toca alimentele tari sau congelate
cu blenderul de mână sau în
accesoriul cu vas de tocător?

Nu. Nu folosiți blenderul de mână pentru zdrobirea gheții și nu tocați
alimente tari, cum ar fi condimentele, boabele de cafea, pentru a
evita orice deteriorare.
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