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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
ROBOT DE BUCĂTĂRIE MULTIFUNCŢIONAL  Everto 
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Vă mulţumim că aţi cumpărat acest aparat. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, citiţi cu atenţie aceste 

instrucţiuni de utilizare şi păstraţi-le. 
 

ATENŢIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC 
 
 
 

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, 0265-307671 
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 acest 
produs a fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin 
utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi 
instrucţiunile de utilizare care urmează. 
 
Vă mulţumim !  
 
Precauţii importante de securitate: 
• 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 ansamblul 

motor în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. 
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor. 
• Nu lăsaţi robotul nesupravegeat în timpul funcţionării. 
• 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. 

• 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 montate pe robot.  
• Aveţi grijă ca în timpul utilizării accesoriile să nu atingă cablul de alimentare. 
• Nu folosiţi accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, 

carne congelată, etc. 
• Nu folosiţi continuu robotul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 1-3 minute de 

utilizare faceţi o pauză. Pentru a afla timpii maximi permişi, citiţi în paragraful referitor la 
accesoriul utilizat (timpii de lucru, respectiv pauză diferă în funcţie de accesoriul utilizat).  

• 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 singur aparatul. 

• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe 
fierbinţi. 

• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente 
sau la distrugerea aparatului. 

• 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 discurile, cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor şi în timpul curăţirii. 

Întotdeauna prindeţi de partea de plastic sau de partea care nu taie. 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că, atunci când este cazul, capacele sunt la locul 

lor. Nici un capac nu se va deshide în timpul funcţionării robotului. Blenderul se va folosi doar 
cu capacul şi dopul capacului fixat la locul său. 



• Nu împingeţi ingredientele prin orificiul de alimentare cu degetele, folosiţi întotdeauna 
accesoriile specifice livrate cu aparatul. 

• Ţineţi mâinile şi ustensilele departe de cuţitul de tocat în timpul funcţionării, pentru a evita 
pericolul accidentării sau al deteriorării robotului. Spatula poate fi folosită, dar numai când 
robotul nu este în funcţiune. 

• Pentru siguranţă în funcţionare, aparatul este prevăzut cu un sistem special de închidere. 
Asiguraţi-vă că orificiul de alimentare al vasului de lucru este poziţionat corect, în caz contrar 
aparatul nu va fucţiona. Nu încercaţi să utilizaţi metode improvizate pentru mecanismul de 
securitate al robotului. Puteţi fi expus unor accidentări. 

• Nu folosiţi aparatul dacă sita storcătorului de fructe este deteriorată sau spartă. 
• Pentru a reduce pericolul de accidentare, nu puneţi cuţitele sau discurile pe suport fără a pune 

întâi vasul în lăcaşul său. 
• Nu umpleţi niciodată vasul de lucru peste capacitatea maximă, marcată pe el. 
• Nu încercaţi să porniţi aparatul dacă alimentele s-au înfăşurat în jurul cuţitului, blocîndu-l. Opriţi 

aparatul, scoateţi alimentele, tăiaţi-le în bucăţi mai mici şi apoi puneţi o cantitate mai mică în 
aparat. 

• Nu utilizaţi discurile pentru carne crudă, brânză moale, bomboane, fructe deshidratate sau alte 
alimente asemănătoare. 

• Nu utilizaţi blenderul fără ca vasul său să conţină alimente. 
• Nu băgaţi degetele în blender, nu umpleţi blenderul peste semnul de maxim şi nu puneţi în el 

lichide foarte fierbinţi. 
• Cînd amestecaţi lichide calde, scoateţi dopul de pe capacul blenderului. 
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi 

cablul. 
• Atunci când se monteză sau se demontează accesoriile sau atunci când se curăţă aparatul, 

asiguraţi-vă că ştecherul este scos din priză iar variatorul de viteză este pe poziţia O. 
• Viteza recomandată pentru utilizarea blenderului este între Min. Şi Max. Pentru legume şi fructe 

moi (cum ar fi banana), porniţi cu viteza minimă, după care creşteţi viteza în funcţie de cerinţe. 
Pentru legume şi fructe tari (cum ar fi morcovul), folosiţi întotdeauna viteza maximă. Nu 
încărcaţi blenderul cu mai mult de 500 gr. de legume şi/sau fructe. Nu lăsaţi să funcţioneze 
continuu mai mult de 30 secunde. 

• Aparatul 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. 

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a 
aparatului. 

• Pentru protecţia Dvs., acest robot este dotat cu un dublu sistem de siguranţă, ca atare nu poate 
funcţiona decât dacă capacul principal este poziţionat în lăcaşul său sau dacă vasul de lucru 
sau blenderul sunt de asemenea în lăcaşul lor. Nu încercaţi să faceţi improvizaţii pentru 
utilizarea mecanismelor de securitate ale robotului. 

 
 
VĂ DORIM POFTĂ BUNĂ ! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【Unitatea de bază】   
 

① Baza 
② Ax motor detaşabil 
③ Vas de lucru 
④ Capac 
⑤ Pâlnie alimentare 
⑥ Accesorii presare 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ataşamente - Accesorii】 
 

⑦ Subansamblul Blender 
⑧ Cuţit pentru tocat (inox) 
⑨ Cuţit pentru frământare (cuţit plastic) 
⑩ Subansamblul mixer cu 2 bătătoare 
⑪ Disc tăiere-răzuire grosieră şi disc Julienne 
⑫ Disc tăiere-răzuire fină şi disc Julienne 
⑬ Disc tăiere cartofi 
⑭ Disc răzuire/feliere 
⑮ Subansamblul Storcător citrice 
⑯ Subansamblul Tocător 
⑰ Subansamblul Storcător fructe centrifugal 
⑱ Spatulă 



UTILIZARE 
 
PANOUL DE CONTROL 
După ce aţi montat accesoriile dorite, rotiţi variatorul de viteză spre dreapta, pentru a obţine o 
viteză mai ridicată sau spre stânga pentru a obţine o viteză mai redusă. Aparatul este oprit cu 
variatorul de viteză în poziţia 0. Pentru a obţine viteza maximă instantaneu, folosiţi funcţia PULS 
(funcţionare intermitentă), rotind selectorul de viteză spre stânga, în poziţia P.  
 

MONTAREA VASULUI DE LUCRU/CAPACULUI 
După ce aţi aşezat pe bază axul motor, fixaţi vasul de lucru rotind cu 90 de grade în sensul acelor 
de ceasoric. La fel, capacul se va roti cu 30 de grade în sensul acelor de ceasoric. Daca 
vasul/capacul nu sunt bine montate, aparatul nu va porni datorită sistemelor de siguranţă. 
 
CELE 4 DISCURI  
Utilizaţi discurile de tăiere-răzuire pentru brânzeturi (tari), morcovi, varză, castraveţi, ridichi, ţelină, 
dovlecei, sfeclă, ceapă, etc. 
 

Utilizaţi discurile Julienne/Tăiere cartofi pentru cartofi şi cartofi prăjiţi de tip Julienne, pentru 
ingrediente tari folosite pentru salate (morcovi, ţelină, etc.).  
Legumele tăiate Julienne - tăierea legumelor în fâşii subţiri şi lungi, stil denumit Julienne. 
 

Utilizaţi discul de răzuire/feliere pentru brânză tare (de tip parmezan), morcovi, cartofi (găluşte de 
cartofi) sau pentru alte alimente asemănătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu discurile în mod continuu mai 
mult de 3 minute. Faceţi o pauză de minim 20 de minute înainte de a folosi din nou aparatul 
(indiferent cu ce accesoriu). 

Disc tăiere-răzuire 
grosieră şi disc Julienne 
(partea reversibilă) 

Disc tăiere-răzuire fină şi 
disc Julienne (partea 
reversibilă) 

Disc tăiere cartofi 
(pentru cartofi pai 
sau chipsuri) 

Disc răzuire/feliere 



CUŢITUL PENTRU TOCAT / CUŢITUL (PLASTIC) PENTRU FRĂMÂNTAT 
Montaţi cuţitul aşa cum se arată în desenul alăturat - 
întâi aşezaţi pe bază axul motor, apoi vasul de lucru, 
urmează unul din cuţitele dorite şi la final capacul. Aveţi 
grijă să închideţi bine capacul, astfel încât sistemul de 
siguranţă să permită pornirea aparatului.  
Folosiţi cuţitul din inox pentru a toca carne crudă sau 
preparată, legume, nuci, pentru a prepara supe de tip 
pireu, sosuri, pateuri, pentru a obţine pesmet din pâine 
sau biscuiţi, etc. 
 

Cuţitul de plastic se va folosi pentru a frământa aluat 
sau a amesteca alimente semi-lichide. 
 

Nu folosiţi cuţitul de inox sau cel de plastic pentru a 
amesteca făină. 
 

Timpul de procesare depinde de textura dorită pentru 
alimente. Pentru o tocare/textură mai grosieră folosiţi 
funcţia “Puls”, rotind selectorul de viteză spre stânga, în 
poziţia P. 
 
Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi 
aparatul cu cuţitele în mod continuu mai mult de 3 
minute. Faceţi o pauză de minim 20 de minute înainte 
de a folosi din nou aparatul (indiferent cu ce accesoriu). 
 
Notă Înainte de a toca carnea, tăiaţi-o în bucăţele mai mici, cu dimensiunea de maxim 3 x 3 cm. 
Nu tocaţi (nu puneţi în vasul de lucru) mai mult de 1000g de carne odată. După aproximativ un 
minut carnea va fi tocată. 
 
MIXERUL CU 2 BĂTĂTOARE 
Montaţi mixerul cu bătătoare după cum se arată în figura alăturată. 
Aşezaţi mai întâi pe bază axul motor (cum se arată în figura de mai 
sus). Apoi montaţi vasul de lucru, urmează mixerul cu bătătoarele şi 
la final capacul. Aveţi grijă să închideţi bine capacul, astfel încât 
sistemul de siguranţă să permită pornirea aparatului. 
Folosiţi mixerul cu bătătoare pentru a mixa ingrediente moi, cum ar fi 
ouă, albuş de ouă, creme, lapte praf sau pentru a bate spumă din 
ouă sau zahăr. 
 
Nu folosiţi mixerul pentru a amesteca alimente mai tari/dure, cum ar 
fi grăsimi (untură) sau făină (aluat). 
 
Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu 
mixerul în mod continuu mai mult de 3 minute. Faceţi o pauză de 
minim 20 de minute înainte de a folosi din nou aparatul (indiferent cu 
ce accesoriu). 
 
 



BLENDERUL 
Utilizaţi blenderul pentru amestecuri mai usoare cum ar fi: aluaturile subţiri sau păstoase, 
milkshake-urile, supe, sosuri, pateuri, maioneză, etc. 
Pentru folosire, montaţi mai întâi vasul bleder, 
aşa cum se arată în figura alăturată. 
1. Poziţionaţi inelul de etanşare pe baza cu 
cuţitul blender. Asiguraţi-vă că aţi poziţionat 
corect inelul de etanşare. Lichidul se va scurge 
din blender dacă inelul de etanşare prezintă 
defecte sau nu a fost corect montat. 
2. Fixaţi vasul prin înşurubare pe baza cu cuţitul 
blender.  
3. Puneţi ingredientele în vasul blender. 
4. Montaţi prin rotire dopul capacului pe capacul 
blenderului. 
5. Aşezaţi capacul pe blender, fixându-l prin 
rotire în sensul acelor de ceasornic. 
6, Aşezaţi subansamblul blender pe bază 
(unitatea motor) şi fixaţi-l prin rotire. 
7. Selectaţi viteza dorită sau folosiţi funcţia 
“Puls”. 
 

Atenţie! Nu mutaţi/mişcaţi/demontaţi vasul 
blender, capacul şi dopul capacului atât timp cât 
blenderul este în funcţiune. 
 

Atenţie! Nu depăşiţi nivelul maxim marcat pe vasul blender. De 
exemplu puteţi prepara maxim 500g de legume sau 0,9 litri de lichid. 
Puteţi fărâmiţa în blender 250 g. de gheaţă în 15-20 secunde. 
 

Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu 
blenderul în mod continuu mai mult de 30 de secunde după care faceţi o 
pauză de minim 3 minute. Sunt permise 3 astfel de cicluri, după care 
lăsaţi aparatul să se răcească o perioadă mai lungă (minim 20 minute). 
 
STORCĂTORUL DE CITRICE 
Utilizaţi storcătorul de citrice pentru a stoarce lâmăi, portocale, 
grapefruit, lime, etc. 
 

Montaţi storcătorul de citrice aşa cum se arată în figura alăturată. 
Mai întâi aşezaţi pe bază axul motor, apoi fixaţi vasul de lucru şi la final 
aşezaţi subansamblul storcător citrice.  
Viteza recomandată pentru stoarcerea citricelor este cea minimă. Nu 
utilizaţi storcătorul la viteza maximă. 
 

Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu 
storcătorul de citrice în mod continuu mai mult de 3 minute. Faceţi o 
pauză de minim 20 de minute înainte de a folosi din nou aparatul 
(indiferent cu ce accesoriu). 



TOCĂTORUL (CHOPPER) 
Utilizaţi tocătorul pentru a prepara/toca alimente gen migdale, alune, 
arahide, Ouă fierte, Pâine (pesmeţi), Morcovi, Ceapă / Usturoi (tăiate în 
8), Caşcaval, Şuncă, Îngheţată, Pătrunjel, Piper, Supă, Nuci (miez), 
Fructe, Mâncare pt. Bebeluşi, etc. 
Montaţi tocătorul cu după cum se arată în figura alăturată.  
1. Aşezaţi mai întâi pe bază axul motor, apoi montaţi vasul de lucru. 
2. Aşezaţi vasul tocătorului (vasul mai mic). Asiguraţi-vă că nervurile din 
interiorul (axul) vasului tocător se aliniează cu crestătura din axul vasului 
de lucru. 
3. Aşezaţi cuţitul mai mic peste axul motor detaşabil. 
4. Adăugaţi ingredientele de tocat/preparat. 
5. Fixaţi capacul. Aveţi grijă să închideţi bine capacul, astfel încât 
sistemul de siguranţă să permită pornirea aparatului. 
Acum puteţi porni aparatul. 
Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu tocător în 
mod continuu mai mult de 30 de secunde după care faceţi o pauză de 

minim 3 minute. Sunt 
permise 3 astfel de 
cicluri, după care 
lăsaţi aparatul să se 
răcească o perioadă 
mai lungă (minim 20 
minute). 
 
STORCĂTORUL DE FRUCTE 
CENTRIFUGAL  
Utilizaţi storcătorul de fructe centrifugal 
pentru a face sucuri din fructe şi din legume. 
 

1. Aşezaţi pe bază axul motor, apoi vasul de 
lucru. 
2. Fixaţi filtrul (sita) în vasul storcătorului de 
fructe.  
3 Introduceţi vasul storcătorului de fructe în 
vasul de lucru. 
4. Aşezaţi şi fixaţi capacul pe vasul de lucru 
(rotiţi capacul astfel încât tubul (orificiul) de 
alimentare să fie în dreptul mânerului vasului 
de lucru. Aveţi grijă să închideţi bine capacul, 
astfel încât sistemul de siguranţă să permită 
pornirea aparatului. 
5. Spălaţi alimentele, decojiţi-le şi scoateţi 
sâmburii (dacă este cazul). Tăiaţi alimentele 
în bucăţi mai mici, astfel încât să încapă prin 
orificiul de alimentare.   



6. Porniţi aparatul şi apăsaţi alimentele cu accesoriul de presare. Nu introduceţi degetele în 
orificiul de alimentare. Procesaţi intreaga cantitate de alimente, înainte de a adăuga altele. 
7. După ce aţi terminat de procesat alimentele, mai lăsaţi aparatul să funcţioneze circa 20 de 
secunde pentru a extrage sucul rămas în sită.   
 

Atenţie! Nu utilizaţi aparatul dacă sita, respectiv vasul storcătorului (în care stă sita) prezintă 
defecte.   
 

Atenţie! Pentru a nu strica/arde motorul, nu utilizaţi aparatul cu storcătorul de citrice în mod 
continuu mai mult de 3 minute. Faceţi o pauză de minim 20 de minute înainte de a folosi din nou 
aparatul (indiferent cu ce accesoriu). 
 
 
CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
 
CURĂŢIREA ACCESORIILOR ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
1. Spălaţi vasul de lucru, blenderul, presele, capacele, storcătorul, sita şi celelalte accesorii cu 

apă caldă şi puţin detergent. Corpul aparatului se curăţă cu o cârpă umezită şi se şterge cu o 
cârpă moale şi uscată. 

2. Separat, spălaţi cuţitul şi discurile tăietoare cu apă caldă şi puţin detergent folosind o perie de 
plastic, fiind atenţi să nu vă tăiaţi sau să stricaţi lamele. 

3. Ştergeţi şi uscaţi toate accesoriile. 
 
CURĂŢIREA DUPĂ FOLOSIRE 
1. Înainte de a scoate părţile detaşabile, asiguraţi-vă că aparatul nu este în priză şi variatorul de 

viteză este pe poziţia O. 
2. Spălaţi vasul de lucru, blenderul, presele, capacele, storcătorul, sita şi celelalte accesorii pe 

care le-aţi folosit. Dacă este necesar, folosiţi o perie de plastic pentru a curăţa orificiul de 
alimentare.  

3. Cuţitele şi discurile pot fi spălate în maşina de spălat vase. Manevraţi discurile şi cuţitele cu 
grijă - sunt foarte ascuţite. 

4. Dacă spălaţi cuţitul tocător cu mâna, ţineţi-l de axul central din plastic. Folosiţi o perie de 
plastic pentru a îndepărta depunerile de pe lame; după spălare clătiţi şi lăsaţi să se usuce. 

5. Curăţaţi corpul aparatului cu o cârpă umedă; îndepărtaţi petele cu o soluţie de săpun sau 
folosind un detergent  neabraziv. Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. NU scufundaţi nicioadă 
aparatul în lichid ! 

6. Pentru a curăţa blenderul, umpleţi-l cu apă şi puţin săpun sau detergent, aşezaţi capacul şi 
porniţi blenderul la viteza maximă pentru 20-30 de secunde. Clătiţi şi repetaţi operaţia, dacă 
este necesar. 

 
Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat 
cordonul de alimentare sau sunt necesare reparaţii, contactaţi un centru Service autorizat ZASS. 
 
 
EXEMPLE DE PRELUCRARE 
Timpii de prelucrare recomandaţi sunt aproximativi şi depind şi de calitatea alimentelor şi de 
gradul de prelucrare dorit.  
 



Timpi de prelucrare recomandaţi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 800 W, multi viteze + Puls 
Timp de utilizare: în funcţie de accesoriul montat, vezi instrucţiunile. 
Nivel zgomot < 85 dB(A) 
Clasa de protecţie:  II  
 
 

PRODUS CANTITATE VITEZA 
RECOMANDATĂ 

TIMP 

Carne 700 g. Max. 10 - 20 sec.
Ceapă 700 g. Mediu 10 - 20 sec.
Nuci 600 g. Mediu – Max. 10 - 20 sec.
Peşte 700 g. Min. – Mediu 10 - 20 sec.
Caşcaval 700 g. Min. – Mediu 10 - 20 sec.
Lichide (supe) 700 g. Min. – Mediu 20 sec.
Morcovi 700 g. Medie 20 sec.
Pâine 4 bucăţi Medie 10 - 20 sec.
Mere 700 g. Mediu – Max. 10 - 20 sec.
Patrunjel Max. 4 legături Max. 10 sec.
Maioneză Max. 4 ceşti / 1 litru Mediu – Max. 20 sec.

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. 


