
MANUAL DE UTILIZARE

SMOOTHIE MAKER BL-709A



Instructiuni de siguranta importante
• Aparatul este destinat strict pentru uz casnic.
• Cititi toate instrucțiunile inainte de a utiliza aparatul.
• Cand utilizati un aparat electric, trebuie respectate intotdeauna masurile de siguranta de baza, inclusiv 
următoarele:

AVERTISMENT: Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, nu scufundati aparatul si nu lasati cablul de 
alimentare sa intre in contact cu apa sau orice alt lichid.
Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau men-
tale reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte, cu excepția cazului in care li s-a dat supravegherea sau 
instructiunile privind utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila de siguranta.
Nu lasati niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.
Scoateți cablul de alimentare de la priza electrica atunci când nu este utilizat, inainte de asamblarea sau 
dezasamblarea pieselor si inainte de curatare. Pentru a deconecta stecherul, apucati stecherul si trageti de la 
priza electrica. Nu trageti niciodata de cablul de alimentare.
NU utilizati niciun aparat cu un cablu sau un stecher deteriorat sau dupa ce aparatul a fost scapat sau deteriorat în 
vreun fel.
Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de un agent de service autorizat 
sau de persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
NU lasati cablul de alimentare să atarne peste marginea mesei sau a blatului sau sa atinga suprafete fierbinti, cum 
ar fi aragazul.
Folositi intotdeauna aparatul pe o suprafata uscata si plana. 
Tineti mainile, parul, imbracamintea si ustensilele departe de recipient in timpul procesarii, pentru a reduce riscul 
de ranire a persoanelor sau de deteriorare a aparatului. Se poate folosi o racleta, dar numai atunci cand aparatul 
nu functioneaza.
ATENTIE: Ansamblul de lame este ascutit, manevrati cu grija. Cand manipulati ansamblul lamei, tineti intotdeauna 
de baza ansamblului de lame.
Evitati contactul cu piesele in miscare.
NU incercati sa ascutiti lamele.
NU utilizati aparatul daca ansamblul lamei este indoit sau deteriorat.
Pentru a reduce riscul de ranire, nu asezati niciodata ansamblul de lame pe baza fara atasamentul corespunzator.
NU scoateti recipientul de pe baza motorului in timp ce aparatul functioneaza.
Pentru a reduce riscul de ranire, NU utilizati NICIODATA aparatul fara ca ansamblul da lame sa fie montat; NU 
incercti sa fortati mecanismul de blocare; asigurati-va ca atasamentul este instalat corect inainte de a utiliza 
aparatul.
ATENTIE: Nu procesati alimente sau lichide fierbinti.
Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Nu utilizati acest aparat pentru altceva decat utilizarea pentru 
care a fost prevazut. Nu utilizati in aer liber.
Accesoriile aparatului nu sunt destinate a fi utilizate în cuptorul cu microunde. Nu puneti borcanul sau capacul în 
cuptorul cu microunde, deoarece pot duce la deteriorarea accesoriilor.



Utilizarea aparatului
1. Umpleti recipientul cu ingredientele dorite, asigurandu-va ca nu depasiti capacitatea maxima a acestuia.
2. Atasati recipientul de baza, asigurati-va ca acesta este fixat corespunzator.
3. Apasati butonul de pornire.
Nota: Nu tineti aparatul pornit mai mult de un minut consecutiv. Este de preferat sub un minut de functionare 
continua, urmat de doua minute de pauza, pentru a acorda timp de racire motorului.
4. Opriti aparatul luand degetul de pe buton. 

Curatare si intretinere
ATENTIE: Asigurați-vă că baza motorului este deconectată de la sursa de alimentare înainte de a introduce sau 
scoate orice atașament și înainte de curățare.
ANUNT: Asteptati pana cand blenderul s-a racit suficient inainte de a-l curata.
ATENTIE: NU scufundați baza motorului în apa sau în orice lichid si nici nu puneti in masina de spalat vase.
1. Demontati toate piesele.
2. Recipientul, capacul acestuia si accesoriile detasabile pot fi spalate in spalatorul de vase.
3. Folositi un prosop uscat si un detergent nu foarte puternic pentru a curata baza aparatului. 
4. Ori de cate ori este posibil, clatiti piesele imediat dupa procesare pentru a usura curatarea.
5. Depozitati produsul intr-un loc racoros si uscat.
6. Nu utilizati perete de curatat, agenti de curatare abrazivi sau lichide agresive precum benzina, alcool sau 
acetona pentru a curata aparatul.
ATENȚIE: Nu incercati sa scoateti lamele ansamblul de lame pentru a le curata.

Depozitare
Depozitați aparatul în poziție verticala. Depozitati borcanele si restul accesoriilor langa aparat, unde nu vor fi 
deteriorate si nu vor cauza niciun pericol.

Depanare
1. Motorul nu opereaza.
     Demontati recipientul si asamblati-l corect pe baza.
2. Motorul se supraincalzeste.
     Reduceti cantitatea de alimente din recpient s incercati din nou dupa ce motorul s-a racit.

Specificatii
Model: BL709A
Voltaj: 220-240V
Putere: 260W
Frecventa: 50/60Hz
Timp continuu de operare: < 2min
Viteza de rotatie: 12000rpm
Timp necesar de repaus: > 2min

 
INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU 
DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

 
 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.
Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel 
de servicii speciale de salubrizare.

 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei 
unor consecinte negative asupra

 

mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea 
necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la 
economisirea energiei si resurselor.

 


