Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Blender de mână

model: ZHB 02

ferox

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului.
Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare.
Vă mulţumim !
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului.
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau blenderul în apă sau în alte lichide.
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit lângă copii.
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.
• Nu spălaţi şi nu curăţaţi accesoriile atât timp cât acestea sunt ataşate de blender.Nu atingeţi cuţitul când aparatul este în priză.
• Aveţi grijă ca accesoriile să nu atingă cablul de alimentare în timpul utilizării.
• Nu folosiţi accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, carne congelată, etc.
• Nu folosiţi continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 20 secunde de utilizare faceţi o pauză.
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiţi
aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul.
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu folosiţi blenderul sau tocătorul în gol (cu vasele goale)!
• Nu atingeţi părţile în mişcare. Nu apropiaţi părul, hainele şi ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidentările.
• Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate.
• Mânuiţi cu grijă cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor şi în timpul curăţirii.
• Nu introduceţi subansamblul motor în apă sau în alte lichide.
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.
• Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi.
• Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite
de experienţă sau copii. În cazurile menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
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ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Ştergeţi mânerul corpului motor cu o cârpă uşor umezită.
Spălaţi accesoriile în apă călduţă cu săpun. Uscaţi-le. Pentru mai multe detalii citiţi capitolul CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE
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UTILIZARE BLENDER
Blenderul de mână se poate folosi pentru a face sosuri, supe, maioneză, mâncare pentru bebeluşi, shake-uri cu lapte, etc.
Aparatul este foarte uşor de curăţat, fiind convenabil şi comfortabil în utilizare.
Introduceţi blenderul în corpul motor şi rotiţi până se fixează într-o poziţie sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în
dreptul poziţiei închis, marcată printr-un lacăt). Puneţi alimentele de preparat într-un vas corespunzător. Introduceţi ştecherul în
priză, introduceţi blenderul în vas şi apăsaţi butonul pornire/oprire. Viteza 1 este pentru rotire lentă, viteza 2 pentru rotire rapidă.
Miscaţi blenderul în sus şi în jos.
Nu introduceţi aparatul în lichid peste nivelul de joncţiune al accesoriului blender cu subansamblul motor.
Pentru a evita stropirea sau murdărirea, porniţi aparatul numai după ce este introdus în vasul sau bolul cu lichide sau alimente
solide.
NOTĂ! Nu folosiţi continuu blenderul! După maximum 20 secunde de utilizare faceţi o pauză de 1 minut. Viteza de rotaţie
maximă este de aproximativ 13000 rpm, dacă nu respectaţi pauzele necesare, motorul se va arde!
Nu folosiţi blenderul în gol (cu vasele goale)!
Tineţi ferm vasul sau bolul când utilizaţi blenderul!
UTILIZARE TOCĂTOR
Tocătorul se poate folosi pentru preparare carne, brânză, legume, pâine, biscuiţi, nuci, vanilie, etc. Nu folosiţi pentru tocarea
ingredientelor foarte tari, ca: boabe de cafea, gheaţă, condimente, ciocolată, etc. Acestea pot defecta motorul sau strica cuţitul.
Carnea trebuie tăiată în bucăţele mici, de 1-2 cm. Nu tocaţi mai mult de 300g de carne odată.
Poziţionaţi cuţitul pe axul din interiorul vasulul. Puneţi în vas alimentele pentru tocare/mărunţire. Fixaţi capacul pe vas.
Introduceţi ansamblul tocătorul în corpul motor şi rotiţi până se fixează într-o poziţie sigură (semnul de pe subansamblul motor
să fie în dreptul poziţiei închis, marcată printr-un lacăt).
Introduceţi ştecherul în priză, tineţi strâns vasul tocător şi apăsaţi butonul pornire/oprire.
NOTĂ! Nu folosiţi continuu tocătorul! După maximum 20 secunde de utilizare faceţi o pauză de 2 minute.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a dezasambla accesoriile.
Ghid pentru
diverse
ingrediente

Ingrediente
Vanilie
Nuci (alune)
Brânză (tare)

Cantitate
maximă
20g
200g
150g

Timp aprox.
necesar (sec.)
20
30
30

Ingrediente
Pâine
Ou fiert
Ceapă

Cantitate
maximă
1 buc.
2 buc.
100g

Timp aprox.
necesar (sec.)
20
5
10
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UTILIZARE MIXER cu BĂTĂTOARE
Introduceţi bătătoarele în subansamblul mixer. Introduceţi ansamblul mixer în corpul motor şi rotiţi până se fixează într-o poziţie
sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziţiei închis, marcată printr-un lacăt).
Introduceţi ştecherul în priză, tineţi strâns vasul cu ingrediente şi apăsaţi butonul pornire/oprire.
NOTĂ! Nu folosiţi continuu mixerul cu bătătoare! După maximum 1 minut de utilizare faceţi o pauză de minim 3 minute.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a dezasambla accesoriile.
UTILIZARE MIXER cu MALAXOARE
Introduceţi malaxoarele în subansamblul mixer. Introduceţi ansamblul mixer în corpul motor şi rotiţi până se fixează într-o poziţie
sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în dreptul poziţiei închis, marcată printr-un lacăt).
Introduceţi ştecherul în priză, tineţi strâns vasul cu ingrediente şi apăsaţi butonul pornire/oprire. Nu folosiţi mai mult de 300g de
făină odată. Sugestie dimensiune vas utilizat: 13cm înălţime, 17cm diametru interior, bază de 15cm.
NOTĂ! Nu folosiţi continuu mixerul cu malaxoare! După maximum 15 secunde de utilizare faceţi o pauză de minim 1 minut.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a dezasambla accesoriile.
Mixerul (cu bătătoare sau malaxoare) se va roti cu o viteză de 980rpm.
UTILIZARE TEL
Telul se poate folosi pentru a bate cantităţi mici de alimente, cum ar fi albuş de ou, creme, desert instant, prăjituri, ouă, etc.
Nu folosiţi pentru a bate ingrediente foarte tari sau dure ca: unt, zahăr, ciocolată, etc.Acestea pot defecta motorul sau strica telul.
Introduceţi ansamblul tel în corpul motor şi rotiţi până se fixează într-o poziţie sigură (semnul de pe subansamblul motor să fie în
dreptul poziţiei închis, marcată printr-un lacăt).
Introduceţi ştecherul în priză, tineţi strâns vasul cu ingrediente şi apăsaţi butonul pornire/oprire. Pentru a evita stropirea sau
murdărirea, porniţi aparatul numai după ce aţi introdus telul în vasul cu alimente.
NOTĂ! Nu folosiţi continuu telul! După maximum 1-2 minute de utilizare faceţi o pauză de 3 minute. Telul se va roti cu o
viteză de 960rpm.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a dezasambla accesoriile.
ATENŢIE – Întotdeauna introduceţi accesoriul utilizat în subansamblul motor astfel ca săgeata de pe subansamblul
motor să fie în dreptul semnului lacăt deschis. Pentru a fixa rotiţi în aşa fel încât săgeata de pe subansamblul motor să
fie în dreptul semnului lacăt deschis. Pentru dezasamblare procedaţi invers.
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CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză.
Curăţire accesoriu blender, cuţit blender şi bol gradat:
Puneţi jumătate de cană de apă în bol, adăugaţi agent de curăţare lichid şi porniţi aparatul cu blenderul montat. Apoi scoateţi
din priză şi uscaţi prin ştergere cu o cârpă uscată.
Curăţire corp motor, accesoriu chopper, accesoriu mixer şi accesoriu tel:
Curăţiţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată. Mânuiţi cu grijă accesoriile ascuţite şi ţineţi-le
departe de copii.
Spălaţi accesoriile (malaxoare, bătătoare, vas tocător) cu apă călduţă cu săpun (detergent de vase), după care uscaţi.
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte asemenea substanţe sau obiecte.
Nu introduceţi subansamblul (corpul) motor în apă sau în alte lichide!
Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecţie pentru urechi când folosesc acest aparat.
GARANŢIE
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de
garanţie al produsului.
INFORMAŢII TEHNICE:
Tensiune: 220-240 V, c.a. , 50 Hz
Putere nominală: 400 W, 2 viteze
Timp de utilizare: în funcţie de accesoriul montat, vezi instrucţiunile.
Nivel zgomot < 85 dB(A)
Clasa de protecţie: II
Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.
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