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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Înaintea primei utilizării a aparatului,

citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de
securitate şi ghidaţi-vă după ins-
trucţiunile de utilizare ale aparatului.
De aceasta depinde buna funcţio-
nare a aparatului, securitatea Dvs. şi a
mediului Dvs. înconjurător.

• Înaintea conectării aparatului la reţeaua
electrică, controlaţi dacă tensiunea
menţionată pe aparat corespunde în-
tocmai cu tensiunea prizei Dvs. electrice.
În caz contrar, se poate ajunge la dete-
riorarea aparatului sau la răniri. Orice
greşeală privind conectarea, anulează
garanţia.

• Acest aparat este destinat exclusiv pen-
tru uzul casnic. Utilizarea îndelungată a
aparatului în scop comercial şi profesio-
nal, poate duce la suprasolicitarea şi la
deteriorarea ulterioară a acestuia sau la
rănirea persoanelor. O astfel de utilizare
anulează valabilitatea garanţiei. 

• Pentru evitarea riscurilor de electrocu-
tare, nu folosiţi niciodată aparatul având
mâinile ude sau pe suprafeţe umede
sau ude. Aveţi grijă ca nicio parte elec-
trică individuală a aparatului să nu intre
în contact cu apa şi nu le scufundaţi ni-
ciodată în apă.

• Pentru evitarea accidentărilor, este inter-
zisă utilizarea aparatului de către copii
sau de oricare altă persoană care nu a
luat la cunoştinţă instrucţiunile.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copiii) ale căror
aptitudini fizice, mentale sau sufleteşti
sunt reduse, ori de către persoane fără
experienţă sau cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care sunt supravegheate sau
instruite în prealabil cu privire la utilizarea
aparatului, de către o persoană respon-
sabilă de securitatea lor.

• Este necesară supraveghera copiilor,
pentru ca aceştia să nu se joace cu
aparatul. 

• Imediat după utilizarea aparatului, întot-
deauna deconectaţi-l de la reţeaua elec-
trică, de asemenea şi în timpul curăţirii şi
în cazul întreruperii curentului electric.

• Nu utilizaţi aparatul dacă acesta nu
funcţionează corect, dacă a fost deterio-
rat sau în cazul în care cablul de ali-
mentare sau ştecherul sunt deteriorate.
Pentru asigurarea securităţii, cablul de
alimentare trebuie schimbat numai de
către service-ul autorizat (vezi tabelul
„Service“ din broşură).

• Orice altă intervenţie cu excepţia curăţirii
şi întreţinerii efectuate de către client, tre-
buie executată de sevice-ul autorizat.

• Nu puneţi în lichide aparatul, ştecherul
sau cablul de alimentare.

• Nu lăsaţi cablul de alimentare la înde-
mâna copiilor, în contact sau în apropie-
rea părţilor fierbinţi ale aparatului, în
apropierea surselor de căldură sau a mu-
chiilor tăioase. Pentru strângerea cablu-
lui de alimentare folosiţi dispozitivul
destinat pentru aceasta. 

• Pentru păstrarea condiţiilor de garanţie
ale aparatului şi pentru evitarea proble-
melor tehnice, nu încercaţi niciodată să
demontaţi sau să reparaţi singuri apara-
tul şi nici nu permiteţi aceasta unor per-
soane necalificate. Duceţi aparatul la un
service autorizat.

• Niciodată nu mutaţi şi nu deconectaţi
aparatul trăgând de cablul de alimen-
tare; astfel puteţi să deterioraţi buna
funcţionare a aparatului şi să vă ex-
puneţi unui eventual risc de acciden-
tare.

• Utilizarea componentelor şi a accesorii-
lor care nu sunt recomandate de către
producător, pot provoca accidente, de-
teriorarea aparatului, pot avea ca ur-
mare funcţionarea incorectă a acestiua
şi încetarea dreptului de garanţie.

• Pentru evitarea accidentelor de electro-
cutare, în timpul conectării şi deco-
nectării aparatului de la reţeaua
electrică, asiguraţi-vă că degetele dum-
neavoastră nu ating fişa ştecherului. 

• Dacă plecaţi de lângă aparat, niciodată
nu-l lăsaţi în funcţiune şi nici cuplat la
reţeaua electrică, nici măcar pentru o
clipă şi aceasta mai ales în prezenţa co-
piilor.  
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• Pentru evitarea supratensiunii în reţea, nu
conectaţi la aceeaşi priză electrică şi
alte aparate care utilizează adaptoare,
aceasta ar putea deteriora aparatul şi ar

DESCRIEREA APARATULUI

putea cauza accidente. Înainte de a uti-
liza un cablu prelungitor, convingeţi-vă că
acesta este într-o stare bună de funcţio-
nare.

a. Bloc motor
b. Comutator de viteze + Turbo
c. Buton de eliberare (pentru scoaterea

telurilor sau a amestecătoarelor) 

d. Teluri din sârmă pentru mixarea ali-
mentelor uşoare sau teluri lamelare
(conform tipului)  

e. Amestecătoare pentru aluaturi grele
f. Compartiment pentru păstrarea ca-

blului.

ATENŢIONĂRI DE SIGURANŢĂ
• Înaintea începerii funcţionării aparatu-

lui, întotdeauna asiguraţi-vă că comu-
tatorul de viteze se află în poziţia « 0 » .

• Pentru prevenirea accidentărilor trebuie
să aveţi grijă ca părul dumneavoastră,
îmbrăcămintea sau alte obiecte să nu
fie prinse de piesele rotative ale apara-
tului.

• Nu atingeţi telurile pentru mixat şi nici
amestecătoarele aparatului şi nici nu in-
troduceţi între ele obiecte (cuţit, fur-
culiţă, lingură, etc.), pentru a nu

provoca accidentarea, rănirea unei alte
persoane sau deteriorarea aparatului.

Spatula de curăţat poate fi folosită numai
în momentul în care aparatul este oprit.

• Pentru evitarea deteriorării aparatului şi
a accesoriilor acestuia, niciodată nu-l
introduceţi în congelator sau în cupto-
rul clasic sau cu microunde.

• Telurile pentru mixat şi amestecătoarele
sunt destinate pentru pregătirea produ-
selor alimentare. Nu le utilizaţi pentru
mixarea altor produse.

UTILIZAREA APARATULUI
1.Înaintea primei utilizări, scoateţi din am-

balaj accesoriile aparatului şi spălaţi-le
cu  apă caldă.

2.Controlaţi dacă comutatorul de viteze
(b) se află în poziţia « 0 ».

3.Introduceţi telurile pentru mixat (d) sau
amestecătoarele (e) în orificiile desti-
nate pentru aceasta. Telurile pentru
mixat fixate trebuie să aibă aceeaşi lun-
gime. Sunt introduse şi fixate corect, în
cazul în care auzim un clic. (fig.2)

4.Trageţi de compartimentul pentru
păstrarea cablului până când auziţi un
clic, apoi desfaceţi lungimea de cablu
necesară, împingeţi înapoi comparti-
mentul pentru păstrare şi după aceea,
conectaţi aparatul la reţeaua electrică.

5.De preferinţă, folosiţi pentru mixare un
vas mai adânc.

6.Înaintea pornirii aparatului, scufundaţi
telurile pentru mixat în compoziţia
pregătită, evitând astfel stropirea.

7.Aparatul puneţi-l în funcţiune cu ajuto-
rul comutatorului de viteze (b), mai întâi
reglat la viteza 1, apoi 2 şi după aceea
3, aşa după cum amestecul pregătit se
va îngroşa. Poziţia « Turbo » folisiţi-o în
cazul în care reţeta necesită un randa-
ment mai mare.

8.Opriţi aparatul înaintea scoaterii teluri-
lor din amestecul pregătit (evitând ast-
fel stropirea).

9.Pentru scoaterea telurilor pentru mixat
(d) sau a amestecătoarelor (e), re-
glaţi poziţia 0, împingeţi în sus butonul
de eliberare (c) (fig. 3)

10.Întrerupeţi aparatul.
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REŢETA PENTRU TURTĂ DULCE
Ingrediente:

• 500g făină de grâu + 150g făină de se-
cară + 1 pliculeţ (11g) praf de copt

• 150g zăhăr  + 1 pliculeţ de zahăr vanilat
( 7.5g)

• Condimente: scorţişoară (4g), anason
verde (1g), nucşoară (0.2g, 1 vârf de
cuţit)

• 300g miere de albine lichidă
• 25 cl lapte

➢ Pentru pregătirea acestei reţete fo-
losiţi telurile lamelare. Disponibile la
distribuitorii autorizaţi – nr. com.
SS.192596.

➢ Turnaţi într-un vas toată făina, praful
de copt şi zahărul. 

➢ Măcinaţi condimentele şi adăugaţi-
le în compoziţie.

➢ Adăugaţi mierea de albine, oul şi
laptele.

➢ Amestecaţi toate acestea timp de
40 de secunde, folosind poziţia vite-
zei « Turbo ».

➢ Turnaţi aluatul într-o formă de copt
unsă cu unt şi coaceţi timp de 1
oră în cuptorul dinainte incins, cu
termostatul reglat în poziţia 5 
(150 °C).

CURĂŢAREA APARATULUI

Reciclarea

1.Decuplaţi aparatul de la reţea.
2.Înaintea spălării telurilor şi a

amestecătoarelor, acestea trebuie
scoase din aparat.

3.Imediat după folosire spălaţi telurile
pentru mixat şi amestecătoarele,
evitând astfel uscarea sau lipirea
resturilor de ou şi de ulei.  

4.Telurile pentru mixat şi amestecătoarele
pot fi spălate în maşina de spălat vase. 

5.Niciodată nu scufundaţi în apă blocul
motor al aparatului (a). Nu-l spălaţi
niciodată în maşina de spălat vase.
Ştergeţi corpul aparatului numai cu un
burete umed şi uscaţi-l cu grijă. 

6.Pentru curăţarea aparatului şi a
accesoriilor acestuia, nu folosiţi bureţi
abrazivi sau obiecte care conţin
particule metalice. 

Să contribuim la protecţia me-
diului înconjurător!

Aparatul dumneavoastră conţine o
cantitate mare de materiale
refolosibile şi reciclabile.

De aceea, predaţi aparatul la un
centru de colectare sau la un service
autorizat, unde va fi lichidat
corespunzător.

11.Pentru introducerea cablului: trageţi
de compartimentul pentru păstrarea
cablului“ până când auziţi un clic,

înfăşuraţi cablul şi după aceea îm-
pingeţi înapoi compartimentul  (f) (fig.
4).
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