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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 aver-
tismentelor şi tuturor datelor menţionate în ghidul de utilizare.

Semnificaţia simbolurilor
În 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.

Nu conţine PCBAcest produs este conform cu reglementarea WEE

 Acest produs a fost fabricat în fabrici      moderne prietenoase cu mediul înconjurător
fără a dăuna naturii
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În acest capitol sunt cuprinse instrucţiuni de sigu-
ranţă utile pentru prevenirea rănirii şi a pagubelor 
materiale. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la  
invalidarea garanției acordate. 
 

1.1 Securitate generală
•  Acest aparat se conformează standardelor inter-
naţionale de siguranţă.
• Acest aparat poate fi utilizat de persoane 
cu capacități fizice,  senzoriale sau mentale  
limitate, sau care nu au cunoștințe și experiență,  
cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să 
înțeleagă instrucțiunile cu privire la utilizarea în sigu-
ranță a produsului și pericolele potențiale.
• Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare, 
lamele sau aparatul sunt deteriorate. Contactați un 
service autorizat.
• Utilizați numai piese originale sau piese recoman-
date de fabricant.

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

• Nu încercați să dezasamblați aparatul.
• Nu folosiți niciodată sau nu așezați nici o parte a 
acestui aparat pe sau lângă suprafețe fierbinți. 
• Nu folosiți dispozitivul pentru alimente fierbinți
• Rețeaua voastră locală trebuie să corespundă cu 
informațiile furnizate pe placa cu specificații tehnic a 
aparatului.
• Nu folosiți aparatul cu un prelungitor.
• Nu atingeți ștecherul aparatului cu mâinile ude și 
umede.
• Nu trageți de cablul de alimentare atunci când 
scoateți aparatul din priză. 
•   Scoateți  din  priză  aparatul  înainte  de   
curățare, dezasamblare, înlocuirea accesoriului  
și așteptați ca acesta  să fie complet oprit.
• Atunci când goliți recipientul, în timpul curățării și 
apucării lamelor de tocare cu mâinile goale pot să in-
tervină răniri grave din cauza utilizării incorecte. Uti-
lizați secțiunea de plastic când încercați să țineți lame-
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le de tocare.
• Nu atingeți lamele în timp ce folosiți aparatul. Există 
posibilitatea de rănire din cauza folosirii incorecte.
• După curățare, uscați aparatul și toate părțile 
înainte de conectarea acestuia la rețeaua principală 
înainte de atașarea părților.
• Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare, sau 
ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
• Dacă păstrați materialele de ambalaje, depozitați-le 
ca să nu fie la îndemâna copiilor.
• Copiii nu vor folosi aparatul. Nu țineți aparatul la 
îndemâna copiilor.

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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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 au-
torităţile locale

1.2 Conformare cu Directiva WEEE și cu Eliminarea 
Deșeurilor:

1.3 Conformare cu Directiva RoHS 

Acest produs este conform cu Directiva UE privind WEEE 
(2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare 
pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).
 Acest produs a fost realizat din piese și materiale de înaltă 
calitate, care pot fi reutilizate și care sunt adecvate pentru 

reciclare. Nu eliminați deșeurile cu deșeurile menajere obișnuite și alte 
deșeuri la finalul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de 
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Con-
sultați autoritatea locală din zona dumneavoastră cu privire la aceste 
puncte de colectare.

Aparatul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
UE). Aparatul nu conține materiale periculoase sau interzise specificate în 
Directivă.

 

 
1.4 Ambalajul produsului

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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1.5 Aspecte privind economia de energie
Tăiați alimentele solide în bucăți mici înainte de așezarea lor în aparat 
după cum se descrie în manualul de utilizare. Urmați celelalte instrucțiuni 
și durate menționate în manual. Selectați nivelurile de viteză redusă dacă 
se potrivesc alimentelor de preparat. Opriți și scoateți din priză aparatul 
după utilizarea sa.

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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2    Blender de masă
2.1 Prezentare generală

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

101. Calotă
2. Capac/Ceașcă  gradată
3. Vas de sticlă
4. Mâner vas
5. Lamă
6. Inel de etanșare
7. Bloc motor
8. Buton viteze
9. Picioare anti-alunecare
10. Bobină depozitare cablu 

2.2 Date tehnice:
Sursă de putere: 
220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 600 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
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3.1 Pregătire

3.2 Amestecare

3    Utilizare

1. Îndepărtați toate ambalajele  
și autocolantele și eliminați-le 
în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile.

2. Luați întreaga unitate a blocului 
motor (7) și o așezați pe o su-
prafață plană, de ex pe blatul 
din bucătărie.

3. Acum așezați vasul de sticlă (3) 
cu deschiderea orientată în jos 
pe o suprafață plană.

4. Îndepărtați cu grijă lama (5) 
prin rotirea inelului de etanșare 
(6) în sensul acelor de ceasor-
nic și ridicarea acestuia ținân-
du-l de centrul unității.

5. Curățați toate părțile, cu ex-

1. Așezați dispozitivul pe o supra-
față plană și uscată. Picioarele 
anti-alunecare (9) asigură sta-
bilitatea aparatului.

2. Asigurați-vă că este deconec-
tat cablul de alimentare de la 
rețea și butonul de viteze (8) 

AVERTISMENT: Nu în-
depărtați unitatea de 
tăiere prin ridica rea 
acesteia de pe lame.

A V E R T I S M E N T : 
Unitatea de tăiere 
este foarte ascuțită! 
Manipulați unitatea  
de tăiere cu mare  
grijă, în special în  
timpul curățării, în 
scopul evitării rănirilor.

cepția blocului motor după 
cum se descrie în Curățenie și 
Întreținere.

6. Apoi reasamblați blenderul de 
masă în ordine inversă.

7. Așezați vasul de sticlă (3) pe 
blocul motor (7) și rotiți în sen-
sul acelor de ceasornic aparat-
ului.

8. Tăiați alimentele în bucăți mici 
înainte de folosirea aparatului.
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3    Utilizare
este pe « 0 » înainte de așeza-
rea alimentelor în vasul de sti-
clă (3).

3. Luați vasul de sticlă (3) de pe 
blocul motor (7) prin ridicarea 
vasului de sticlă (3) în sus și 
deschideți calota.

4. Acum puneți ingredientele 
să fie amestecate în vasul de 
sticlă (3). Ingredientele trebuie 
numai să fie de aproape 2-5 
cm l.

Adăugați apă pentru  
a asigura funcționarea 
ușoară a blenderului 
de masa.

A V E R T I S M E N T:  
Nu puneți sau nu 
amestecați alimente 
sau lichide fierbinți 
în vasul de sticlă. 
Dacă preparați supă, 
asigurați-vă că tem-
peratura lichidului nu 
depășește 400C.

Amestecați 3 unități 
de alimente tari și  
2 unități de apă pentru 
a obține o experiență 
omogenă cu blenderul 
de masă (de ex 60 gr 
alimente tari 40 ml 
apă).

A V E R T I S M E N T :  
Pentru a prepara 
gheață spartă, vă 
sugerăm să porniți 
de la trei sferturi de 
gheață în vas și 15  
ml de apă potabilă 
rece.

A V E R T I S M E N T :  
Nu lăsați niciodată 
blen de rul de masă  
să funcționeze gol 
(fără alimente)
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3    Utilizare

A V E RT I S M E N T:  
Nu lăsați niciodată 
blenderul de masă 
să funcționeze fără 
vasul de sticlă pe 
blocul motor.

AVERTISMENT: Nu 
încercați să zdro-
biți gheața fără să 
adăugați apă în vas.

A V E R T I S M E N T:  
Niciodată nu mutați 
sau rotiți vasul din sti-
clă după ce l-ați fixat.

Pentru a opera blend-
erul la viteză redusă, 
rotiți butonul de viteză 
(8) la « 1 ».

Dacă doriți să  
ame s te cați la viteză 
ridicată, rotiți butonul  
de viteză (8) la nivelul 
de viteză dorit (2-3).

Pentru impulsuri 
scurte de amestecare 
cu viteză ridicată, rotiți 
butonul de viteză (8) 
la « P ». Atunci când 
eliberați butonul de 
control (8), blenderul 
se va opri și va reveni 
automat la « 0 ».

5. Închideți calota (1). Asigurați-vă 
că capacul/ceașca gradată (2) 
este în interiorul deschiderii 
calotei și este asigurat.

6. Așezați vasul de sticlă (3) verti-
cal pe blocul motor (7). 

7. Conectați ștecherul la o priză 
corespunzătoare.

8. Viteza de tăiere poate fi variabil 
ajustată cu butonul de viteze 
(8).
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Dacă ingredientele ur-
mează să fie adăugate 
în cursul procesului de  
amestecare, atunci 
adăugați-le prin orifi-
ciul calotei (1). Pentru 
a face acest lucru, 
îndepărtați capacul/
ceașca gradată (2).

AVERTISMEN: Nu 
porniți blenderul 
pentru mai mult de 
2 minute, altfel se va 
supraîncălzi.

A V E R T I S M E N T:  
După funcționarea 
aparatului pentru 2 
minute, lăsați aparatul  
să se răcească înainte 
să fie utilizat din nou.

3    Utilizare

9. Dacă a fost atinsă consistența 
dorită a alimentelor ameste-
cate, rotiți butonul de viteză (8) 
la 0 pentru a opri blenderul.

A V E R T I S M E N T :  
Asigurați-vă că mo-
to rul a fost oprit 
complet înainte de  
îndepărtarea vasului de 
sticlă (3) de pe corpul 
motorului (7).

AVERTISMENT: Nu 
așezați nici o ustensilă 
(răzătoare, furculiță,  
etc.) în vasul de sticlă  
în timp ce blenderul  
este în funcțiune.

10.  Scoateți ștecherul din priză.
11.  Îndepărtați vasul de sticlă (3)     

de pe blocul motor
12.  (7) prin rotirea acestuia în sen-

sul invers al acelor de ceasor-
nic și ridicarea vasului de sticlă 
în sus(3).

13.  Îndepărtați calota și turnați 
amestecul în pahare sau alți 
recipienți.
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4.1 Sfaturi pentru  
amestecare
• Pentru a adăuga cuburi de gheață 
la amestecuri în timp ce blenderul 
este în funcțiune, adăugați câte 
un cub pe rând prin capac (1). 
Așteptați câteva secunde înainte 
de adăugarea următorului cub de 
gheață astfel încât blenderul să 
poată amesteca gheața cum tre-
buie.
• Pentru a adăuga alimente în timp 
ce blenderul funcționează, scoateţi 
capacul (1) şi adăugați ingredien-
tele prin orificiu. Asiguraţi-vă că 
tăiați alimentele în bucăți de 2-5 
cm pentru a se potrivi prin orificiu. 
Puneți la loc capacul (1) atunci 
când aţi terminat adăugarea ingre-
dientelor.
• Când se amestecă alimente 
solide, cum ar fi legume crude, 
carne fiartă sau nefiartă şi fructe 
întotdeauna tăiați-le în bucăţi nu 
mai mari decât 2-5 cm înainte de 
introducerea lor în vasul de sticlă. 
Nu amestecați mai mult de 2 pa-
hare pe rând din aceste alimente. 

Acest lucru va accelera procesul de 
amestecare şi va reduce uzura pe 
lamele de amestecare.
• Întotdeauna puneți întâi ingredi-
entele lichide în vasul de sticlă, în 
afară de cazul în care rețeta preve-
de altfel în mod special.
• Pentru a amesteca băuturi, 
puneţi toate ingredientele în vasul 
de sticlă în acelaşi timp.
• Evitați supra amestecarea. De 
obicei, va trebui să se amestece 
timp de câteva secunde.
• Supra amestecarea poate face ca 
alimentele să devină moi.

4    Informaţii
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AVERTISMENT: Nu 
folosiți niciodată ben-
zină, solvenți, agenți 
de curățare abrazivi, 
obiecte metalice sau 
perii dure pentru a  
curăța aparatul.

A V E R T I S M E N T: 
La me le de tăietor 
sunt foarte ascuțite! 
Manevrați lamele cu 
mare grijă în scopul 
evitării rănirii.

A V E R T I S M E N T:  
Nu curățați niciodată 
aparatul cu mâinile 
goale.

A V E R T I S M E N T:  
Curățați vasul după 
fiecare utilizare. Nu 
lăsați nici un fel de 
resturi de alimente să 
se întărească pe și în 
interiorul blenderului 
de masă. Acest lucru 
va face mai dificilă 
curățarea acestuia.

AVERTISMENT: Nu 
folosiți apă fiartă. 
Lagărele ansamblu-
lui de lame au fost 
proiectate cu un lu-
brifiant cu durată de 
viață; expunerea la 
apă clocotită poate 
deteriora aceste 
lagăre şi scurta durata 
de viaţă a blenderului.

5.1 Curățare și întreținere

1. Opriți aparatul și scoateți-l din 
priză.

2. Permiteți aparatului să se ră-
cească.

3. Îndepărtați vasul de sticlă (4) 

5    Curățare și întreținere



Blender de masă  /  Manual  de utilizare16/16 RO

• Dacă nu intenționați să folos-
iți aparatul pentru o perioadă mai 
lungă de timp, vă rugăm să îl de-
pozitați cu grijă.
• Asigurați-vă că aparatul este 
scos din priză și complet uscat.
• Depozitați aparatul într-un loc 
rece, uscat.
•  Asigurați-vă că aparatul nu  
este ținut la îndemâna copiilor.

5.2 Depozitare

Nu scufundați baza  
cu motor sau unita tea 
de tăiere în lichid, sau 
nu le puneți în mașina  
de spălat vase.  
Numai calota și 
vasul de sticlă pot  
fi scufundate și  
puse în mașina de  
spălat de vase.

Nu scufundați baza cu motor sau 
unitatea de tăiere în lichid, sau nu 
le puneți în mașina de spălat vase. 
Numai calota și vasul de sticlă pot 
fi scufundate și puse în mașina de 
spălat de vase.

de pe blocul motor (8). Clătiți 
cu apă pentru a îndepărta 
orice bucăți mari de alimente 
care s-ar putea acumula în 
acest vas de sticlă.

4. Puneți la loc vasul de sticlă (4) 
pe blocul motor (8).

5. Puneți 1 pană la 1 ½ cești de 
apă caldă cu câteva picături 
de detergent ușor în vasul de 
sticlă (4) și comutați la viteza 
“3” pentru câteva secunde. 
Îndepărtați vasul de sticlă de 
pe blocul motor și clătiți cu 
apă. Repetați dacă este nece-
sar.

5    Curățare și întreținere


