
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! 

Stimaţii noştri clienţi, 

Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant 

produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat cu cea mai avansată tehnologie. Pentru 

acest lucru, înainte de a utiliza produsul, citiţi în întregime şi cu atenţie acest ghid şi 

alte date ce vă sunt furnizate şi păstraţi-le ca sursă de referinţă. Dacă oferiţi altcuiva 

produsul, daţi-l împreună cu acest ghid. Respectaţi instrucţiunile acordând atenţie 

avertismentelor şi tuturor datelor menţionate în ghidul de utilizare. 

 

Semnificaţia simbolurilor 

In diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri : 

 

 

Informaţii importante cu privire la modul de utilizare a 

dispozitivului şi sfaturi utile.  

 

Avertismente cu privire la siguranţa personală şi materială. 

 

Adecvat pentru contactul cu alimentele. 
 

 

Nu scufundaţi aparatul, cablul de alimentare sau ştecherul 
în apă sau alte lichide.  

 

Clasă de protecţie împotriva şocurilor electrice. 

 
 

 
 
 

Conform Regulamentului AEEE. Nu conţine PCB. 

Acest produs este fabricat într-o fabrică modernă fără a afecta mediul. 
r. 
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1   Instrucţiuni importante pentru siguranţă şi mediu 

 

 

În acest capitol sunt cuprinse instrucţiuni de siguranţă 
utile pentru prevenirea rănirii şi a pagubelor materiale. 

Veţi pierde orice garanţie în cazul în care nu sunt 
respectate aceste instrucţiuni 

1.1 Securitate generală 

•  Acest aparat se conformează standardelor 

internaţionale de siguranţă. 

• Pentru ca acest aparat să poată fi utilizat  şi de către 

persoane cu capacităţi mentale, senzoriale sau fizice limitate 

sau persoane care nu au experienţă, trebuie explicate 

instrucţiunile privind utilizarea aparatului în deplină siguranţă, 

precum şi pericolele la care se expun. Nu lăsaţi copiii să se 

joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie 

efectuate de către copii dacă nu sunt supravegheaţi de către 

un adult. 

• Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii. 

• Păstraţi aparatul şi cablul electric într-un loc în care copiii nu 

pot ajunge. 

•       Dacă aparatul, cablul electric sau lama dispozitivului se 

deteriorează, să nu îl mai folosiţi. Apelaţi la serviciul 

autorizat. 
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1   Instrucţiuni importante pentru siguranţă şi mediu 

 

 

•  Utilizaţi doar piese originale sau piesele recomandate de 

către producător 

• Nu demontaţi aparatul. 

• Reţeaua de alimentare trebuie să se conformeze cu 

datele menţionate pe eticheta aparatului. 

• Nu folosiţi aparatul cu un cablu prelungitor. 

• Nu trageţi de cablu când scoateţi aparatul din priză. 

• Când lăsaţi aparatul nesupravegheat, când ataşaţi/ 
scoateţi accesoriile din aparat sau înainte de a curăţa aparatul, 
scoateţi din priză ştecherul şi aşteptaţi ca piesele mobile să se 
oprească complet. 

• Când conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare, 
asiguraţi-vă că nu aveţi mâinile ude sau umede. 

• Nu utilizaţi aparatul pentru alimente fierbinţi. 

• Pentru a preveni supraîncălzirea, nu utilizaţi aparatul 
în procesul de mixare mai mult de 20 de secunde continue. 
După fiecare 20 de secunde de utilizare, lăsaţi aparatul să se 
răcească timp de 2 minute. 
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1   Instrucţiuni importante pentru siguranţă şi mediu 

 

 

 

 

• Utilizaţi aparatul doar cu suportul de cauciuc antialunecare 
şi cu vasul său de sticlă. 

• Nu puneţi aparatul să lucreze cu vasul gol. 

• Pentru a preveni stricarea aparatului, scoateţi din 

alimente oasele şi sâmburii. 

• Aparatul nu este potrivit pentru alimente tari sau 

uscate care ar putea ştirbi, în scurt timp, lamele cuţitului. 

• Respectaţi toate avertismentele pentru a preveni 

rănirea ca urmare a utilizării defectuoase. 

• Fiţi atenţi la cuţitul de mărunţire al aparatului, în timpul 

operaţiunilor de curăţare şi transport. 

• După curăţare, uscaţi aparatul şi toate piesele sale 

înainte de a-l conecta la reţeaua electrică. 

• Nu cufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în apă 

sau alte lichide. 

• Nu puneţi şi nu utilizaţi aparatul sau piesele acestuia 

pe suprafeţe fierbinţi sau în apropierea acestora. 

• Dacă depozitaţi ambalajul, nu îl lăsaţi la îndemâna 

copiilor. 
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1   Instrucţiuni importante pentru siguranţă şi mediu 

 

 

1.2 Conformarea la reglementările AEEE şi  înlăturarea  
deşeurilor 

Acest produs nu conţine substanţe interzise sau nocive menţionate în 
“Regulamentul privind controlul deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice” publicat de către Ministerul Turc al Mediului şi Urbanizării.  
Produsul respectă Regulamentul AEEE. Acest produs este compus din 
piese şi materiale de înaltă calitate, care sunt reciclabile şi reutilizabile. 

Din acest motiv, după încheierea duratei de viaţă a produsului, nu îl 
aruncaţi împreună cu gunoiul menajer sau alte deşeuri. Duceţi produsul 
la un punct de colectare pentru reciclare a aparatelor electrice şi 
electronice. Întrebaţi autorităţile locale din sectorul dumneavoastră 
despre aceste puncte de colectare. Prin reciclarea produselor folosite 
ajutaţi la protejarea mediului şi resurselor naturale. 

1.3 Ambalajul produsului 

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în conformitate 
cu legislaţia naţională. Nu aruncaţi deşeurile din ambalaje împreună cu 
resturile menajere sau alte deşeuri şi aduceţi-le la punctele de colectare a 
ambalajelor precizate de către autorităţile locale. 
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2.1 Privire generală 
1 

 
                                  2 

 

3 

 
4 

 

10 
 

9 

8 

7 

1. Cârlig agăţare 

2. Buton de pornire 

3. Corp motor 

4. Palete mixer 

5. Piciorul pasator 

6. Cap mixer 

7. Sport cauciuc 
antialunecare 

8. Cuţit mărunţire 

9. Rezervor tocător 

10. Capac de fixare 

11. Pahar gradat 

 
5 

 

6 

 

2.2 Date tehnice 

Sursă de putere: 220-240 V ~ 

50/60 Hz 

Putere: 550 W 

 

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice 

şi de proiectare. 

Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentaţii tipărite furnizate împreună 
cu produsul sunt valori obţinute în mediu de laborator în funcţie de standardele relevante. Aceste 
valori pot fi modificate în funcţie de utilizarea produsului şi de condiţiile de mediu . 

2 Setul Blender Vertical 

11 
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3 Utilizare 

 

 

3.1 Scopul utilizării 

Acest aparat a fost proiectat 
pentru utilizare casnică. Aparatul 
nu este potrivit pentru uz 
profesional. 
Aparatul este proiectat doar 
pentru a mărunţi alimente în 
cantităţi mici. 

3.2 Prima utilizare 

Înainte de prima utilizare, curăţaţi 
piesele aparatului. (v. 4.1). 
 

3.3 Mărunţirea şi 
amestecarea cu cuţitul de 
mărunţire 

1. Amplasaţi rezervorul 
tocătorului (9) peste suportul de 
cauciuc (7) pe o suprafaţă fixă şi 
plată. 

2. Apucaţi cuţitul de mărunţire 
(8) de partea sa de plastic şi 
fixaţi-l pe arbore fix din mijlocul 
bolului. 

3. Tăiaţi în bucăţi mici şi puneţi 
alimentul pe care doriţi să în 
pregătiţi în interiorul rezervorului 
tocător (9). 

4. Puneţi capacul de fixare (10) pe 
rezervorul tocător . 

− Fixaţi filetul aflat pe capacul 

de fixare astfel încât să se 

potrivească perfect pe 

rezervor. 
 

 

ATENŢIE: Fixarea 

incorectă a filetului pe 

rezervorul tocător poate 

deteriora cuţitele. 

5. Fixaţi corpul motorului (3) pe 
capacul de fixare (10) şi răsuciţi 
în sensul opus limbilor de ceas. 

6. Introduceţi ştecherul aparatului în 
priză. 

7. Apăsaţi butonul de pornire (2) şi 
efectuaţi operaţiunea de tocare 
sau amestecare. 

− Ţineţi apăsat butonul timp de 

1-2 secunde. 
 

 
În funcţie de puterea de 

apăsare asupra 

aparatului, vor fi două 

viteze: “încet” și “rapid”. 

8. Când terminaţi operaţiunea, 
scoateţi ştecherul din priză şi 
aşteptaţi ca cuţitul de mărunţire 
(8) să se oprească complet. 

9 / 14 RO Set Blender Vertical  / Manual utilizare 

 



3 Utilizare 

 

 

9. Răsuciţi corpul motorului (3) în 
sensul acelor de ceas şi apoi 
scoateţi capacul de fixare. 

10. Prindeţi de partea de plastic 
cuţitul de mărunţire (8) aflat 
în rezervor şi extrageţi-l. 

11. Scoateţi din rezervor alimentul 
pregătit în timpul operaţiunii. 

3.4 Mărunţirea şi 
amestecarea cu 
piciorul pasator 

1. Fixaţi piciorul pasator (5) de 
vârful corpului motorului (3) în 
sensul acelor de ceas. 

− Fixaţi exact în locul lui, şi nu  

strângeţi mai tare. 

2. Puneţi în vasul gradat 
alimentele (în bucăţi mici) pe 
care doriţi să le preparaţi. 

3. Introduceţi-l în paharul de 
măsurare. 

4. Băgaţi în priză ştecherul 
aparatului. 

5. Presaţi butonul de pornire şi 
lucraţi la viteza dorită. 

 

 

Mişcând uşor şi 
circular aparatul, 
veţi obţine 
rezultate mult mai 
bune. 

6. Când aţi terminat operaţiunea, 
scoateţi ştecherul din priză şi 
aşteptaţi să se oprească 
complet. 

7. Scoateţi piciorul pasator (5) din 
corpul motorului (3) răsucind în 
sens invers acelor de ceas. 

 

3.5 Amestecare şi batere cu 

accesoriile de mixare 

• Puteţi utiliza paletele (4) pentru a 
mixa compoziţii fluide precum 
ciorbă, cocă de chec, sosuri. 

1. Fixaţi paletele (4) pe capul 
mixerului (6) în lăcaşul destinat 
acestora. 

2. Fixaţi capul mixerului (6) pe 
corpul motor (3) răsucind în 
sensul acelor de ceas. Asiguraţi-
vă că l-aţi fixat bine. 
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3 Utilizare 

 

 

3. Puneţi alimentele în paharul 
gradat (11) sau în alt vas 
similar. 

4. Introduceţi ştecherul cablului 
electric în priză. 

5. Introduceţi paletele de mixer 
(4) în compoziţia pe care doriţi 
să o mixaţi. 

6. Apăsaţi butonul de pornire (2) şi 
ţineţi apăsat. 

− Aparatul începe să lucreze. 

7. Pentru a bate alimentele, 
mişcaţi aparatul încet, de sus 
în jos şi circular. 

8. Când terminaţi, eliberaţi 
butonul (2), aşteptaţi să se 
oprească complet şi scoateţi 
din priză. 

9. Scoateţi amestecul din vasul 
gradat (11). 

10. Rotiţi în sens invers acelor 
de ceas şi scoateţi capul de 
mixer de pe corpul motor. 

11. Scoateţi afară paletele şi 
desprindeţi-le de pe capul de 
mixer (6). 

 

3.6 Sfaturi pentru 
economisirea energiei 

Respectaţi timpii recomandaţi în 

ghidul de utilizare. După utilizare 

scoateţi aparatul din priză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Set Blender 
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3 Utilizare 

 

 

3.7 Cantităţi maxime şi timpi de lucru 
 

Alimente Cantitate maximă Timp de lucru 

Usturoi / Ceapă (în bucăţi mici) 
150 -250 g 5 - 10 pulse 

Ciorbă 200 - 300 g 10 - 30 pulse 

Pătrunjel 40 - 50 g 10 -15 pulse 

Carne (în bucăţi mici) 100 -150 g 10 - 20 pulse 

Brânză (în bucăţi mici) 100 -150 g 5 -10 pulse 

Alune/ Migdale 100 -200 g 5 -10 pulse 

Fructe (în bucăţi mici) 250 -300 g 5 -15 pulse 

Alimente bebeluşi 250 -300 g 5 -15 pulse 
 

 

“PULSE” reprezintă apăsarea timp de 1-2 secunde pe butonul de 
pornire. 

 

Este suficientă presarea butonului pentru o secundă, cu mici 
pauze,  în cazul alimentelor precum pătrunjel şi ceapă. 
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4.1 Curăţare 

1. Înainte de a-l curăţa, scoateţi 
ştecherul aparatului din priză. 

2. Aşteptaţi ca accesoriile să se 
oprească. 

3. Pentru a curăţa partea 
exterioară a corpului 
motorului, utilizaţi o lavetă moale 
puţin umedă. 

 

4. Rezervorul tocător (9), piciorul 
pasator (5), paletele de mixer  4) 
şi cuţitul de mărunţire (8) pot fi 
spălate cu detergent şi apă 
caldă. 

 
 

 

 
5. După curăţare, uscaţi toate 

componentele aparatului. 

4.2 Depozitare 

• În cazul în care vă gândiţi să nu 
folosiţi aparatul mai mult timp, 
depozitaţi-l cu grijă 

• Înainte de a ridica aparatul, 
scoateţi ştecherul din priză şi 
aşteptaţi să se răcească. 

• Depozitaţi aparatul şi accesoriile 
în compartimentele originale. 

• Depozitaţi aparatul într-un loc uscat 
şi rece. 

• Depozitaţi aparatul şi cablul de 
alimentare într-un loc la care copiii 
nu au mereu acces. 

 

ATENŢIE: Apa nu 

trebuie să atingă interiorul 

piciorului pasator. 

 

 

ATENŢIE:Pentru 

curăţarea aparatului, nu 

utilizaţi perii aspre, 

obiecte metalice sau 

furculiţe dure, benzină, 

solvenţi sau agenţi de 

curăţare abrazivi. 

 

 

ATENŢIE: Nu cufundaţi 

corpul motor şi capacul 

de fixare în apă sau în 

alte lichide. 

 

ATENŢIE: Curăţaţi cu 

grijă cuţitul de mărunţire 

(8). Dacă este posibil, 

ţineţi-l de corpul său de 

plastic. 

 

Rezervorul tocător (9) şi 

vasul gradat (11) pot fi 

spălate în raftul de sus al 

mașinii de spălat vase.. 
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4.3 Transport şi manevrare 

• Pe parcursul transportului şi 
manevrării aparatului, menţineţi-l 
în ambalajul original. Ambalajul 
aparatului îl va proteja de 
potenţiale deteriorări fizice. 

• Nu aşezaţi corpuri grele pe 
ambalaj sau pe aparat. 

• În cazul în care aparatul va 
cădea, este posibil ca acesta să 
se deterioreze sau să nu mai 
funcţioneze.  
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