Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Mixer de mână cu blender

model: ZHM 05 B

basic

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 care
urmează.
Vă mulţumim !

DESCRIERE PRODUS
1 – Buton pornire/oprire şi trepte viteză
2 – Buton ‘TURBO’
3 – Accesoriu malaxor –2 buc.
4 – Accesoriu bătător – 2 buc.
5 – Buton scoatere accesorii
6 – Mixer cu unitatea motor
7 – Blender
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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 mixerul în apă sau în alte lichide.
Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor.
Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.
Nu spălaţi sau curăţaţi accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) atât timp cât acestea sunt cuplate la mixer.
Aveţi grijă ca în timpul utilizării accesoriile (bătătoarele sau malaxoarele) să nu atingă cablul de alimentare. De asemenea
aveţi grijă ca părul lung, baticul, etc. să nu atârne peste accesorii când acestea sunt în funcţiune.
Nu folosiţi accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, carne congelată, etc.
Nu folosiţi acessorii combinate (de ex.: un malaxor şi un bătător).
Nu folosiţi continuu mixerul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 3 minute de utilizare faceţi o pauză de circa 4
minute. De asemenea nu folosiţi continuu blenderul mai mult de 1 minut, după care faceţi 2-3 minute pauză.
Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice natură, nu
utilizaţi aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă 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 atingeţi părţile în mişcare. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate.
Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.
Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în
instrucţiuni.
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.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

ASAMBLARE
Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză !
Destinaţia accesoriilor
Bătătoarele se utilizează pentru a mixa şi bate lichide sau amestecuri pentru creme şi sosuri.
Malaxoarele se utilizează pentru a mixa şi a frământa aluat.
Blenderul sa foloseşte pentru pasat şi facut piureuri (fructe, legume, etc.)
1. Montaţi bătătoarele, malaxoarele sau blenderul.
Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză.
Introduceţi tija bătătorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsaţi bătătorul până ce se fixează în lăcaşul său.
Repetaţi operaţia de mai sus şi cu al doilea bătător.
Pentru malaxoare: introduceţi tija malaxorului în una din găurile pentru accesorii ale mixerului. Apăsaţi până ce malaxorul se
fixează în lăcaşul său. Procedaţi la fel şi cu al doilea malaxor.
Pentru bleder: Deschideţi capacul şi înşurubaţi blenderul în lăcaş prin rotire (în locul marcat prin semn pe mixer). Demontarea
se face in sens invers.
ATENŢIE! Aveţi grijă să potriviţi tijele cu gaura corespunzătoare (în funcţie de semnele marcate pe mixer).
2. Puneţi ingredientele într-un bol.
3. Introduceţi bătătoarele sau malaxoarele în ingrediente.
4. Introduceţi cordonul de alimentare în priză, porniţi mixerul şi selectaţi viteza dorită, deplasând butonul treptelor de viteză spre
dreapta (creştere viteză) sau spre stânga (scădere viteză).
5. Dacă doriţi viteză mai mare, apăsaţi butonul ‘TURBO’.
6. Demontarea bătătoarelor, malaxoarelor sau a blenderului.
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Ţineţi apăsat butonul de scoatere accesorii. Trageţi şi scoateţi bătătoarele sau
malaxoarele din mixer. Blenderul se va demonta rotind în sens invers montării. Închideţi capacul.
UTILIZARE şi SFATURI
• Pentru pornire, deplasaţi butonul treptelor de viteză între poziţia 1 (viteza minimă) şi poziţia 5 (viteza maximă).
• Este recomandat să porniţi cu viteza minimă, după care dacă este necesar selectaţi o viteză mai mare.
• Pentru oprire, deplasaţi butonul treptelor de viteză pe poziţia 0.
• Pentru a atinge instantaneu viteza maximă, utilizaţi butonul ’TURBO’.
• Nu folosiţi mixerul continuu mai mult de 3 minute. Nu folosiţi blenderul continuu mai mult de 1 minut.
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• Când lucraţi cu lichide, folosiţi viteza minimă pentru a evita stropirea.
• Ţineţi ferm vasele în care utilizaţi mixerul.
• Accesoriile se pot scoate doar când butonul treptelor de viteză este pe poziţia 0.
Sfaturi pentru mixare
VITEZA
DESCRIERE
1, 2 (JOASĂ)
Pentru amestecul alimentelor uscate ca făina, unt sau cartofi fierţi
3 (MEDIE)
Pentru amestecul ingredientelor lichide, cum ar fi sosurile pentru salate, băuturi
4 (MARE)
Pentru amestecul aluatului de prăjituri şi pâine, biscuiţi
5 (F. MARE)
Pentru creme cu unt şi zahăr, deserturi, albuşuri de ouă, etc.
TURBO
Nu folosiţi funcţia turbo pentru făină! Poate fi folosită pentru un amestec instant.
NOTĂ: Accesoriile nu pot fi ejectate apăsând pe butonul (5) dacă butonul control viteză nu este pe poziţia 0.
Funcţia TURBO se activează numai când butonul control viteză nu este pe poziţia 0.
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză.
Spălaţi accesoriile cu apă călduţă cu săpun (sau detergent neutru), după care uscaţi-le şi stergeţi-le.
Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită, după care ştergeţi cu o cârpă uscată.
Nu folosiţi pentru curăţare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare.
Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide.
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: 200 W, 5 viteze + TURBO
Timp de utilizare: maxim 3 min. pornit, 4 min. oprit.
Timp de utilizare blender: maxim 1 min. pornit, 3 min. oprit.
Nivel zgomot < 79 dB(A)
Clasa de protecţie: II
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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.

