
 

PowerTwist 500 Gyro/Steel 
Manual de Utilizare 

 
 
 

 



                                                Parti si Componente 
 

 
 

 

 
  12. Corpul blenderului 
  13. Tija mixer  
1. Cap mixer manual   

2. Buton Turbo   

3. Selector de viteză   

4. Buton de eliberare a 
accesoriilor 

  

5. Cârlige pentru aluat   

6. Bate tije   

7. Spatula   

8. Castron   

9. Buton de ridicare a brațului   

10. Ridicați brațul   

11. Buton de eliberare a 

mixerului 
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                INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a 
utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau 

utilizatori noi. 

• Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii 
specificate pe eticheta de evaluare a produsului și că ștecherul este 
împământat. 

• Acest dispozitiv este conceput doar pentru uz casnic, nu-l utilizați 
în scopuri comerciale sau industriale. Nu-l folosiți afară. 

• Asigurați-vă că cablul este complet desfășurat înainte de a utiliza 
mixerul. 

• Țineți degetele, părul, îmbrăcămintea și ustensilele departe de 
piesele mobile. 

• Nu expuneți și nu scufundați cablul, ștecherul, părțile electrice 

sau orice altă parte care nu poate fi detașată a produsului în apă 
sau în alte lichide. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate 
înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul. 

• Nu lăsați cablul să se lipească de marginea suprafeței de lucru 
sau a blatului sau să intre în contact cu suprafețele fierbinți. 

• Utilizarea accesoriilor sau a pieselor nefurnizate sau recomandate 
de Cecotec poate provoca incendiu, electrocutare sau deteriorarea 

atât a persoanelor, cât și a produsului. 

• Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta 
deteriorări vizibile. Daca cablul sau orice alta parte a produsului 

este deteriorata, acesta trebuie reparat de catre Serviciul Oficial de 
Asistenta Tehnica Cecotec pentru a evita orice tip de pericol. 

• Deconectați dispozitivul ori de câte ori nu este utilizat, înainte de 
curățare, montare. 

 

• Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică înainte de a 
schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele mobile în 

funcțiune. 

• Aveți grijă când lucrați cu lichide sau alimente fierbinți, acestea 
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ar putea genera abur fierbinte sau vărsări, cauzând daune. 

• Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu 

produsul. 

• Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizare de către copii. 

• Acest produs nu poate fi utilizat de persoane cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă şi 

cunoştinţe. 
 

1. Recomandare: nu folosiți mixerul continuu mai mult de 3 
minute. 

 
1. Scoateți produsul din cutie și îndepărtați tot materialul de ambalare. 

2. Asigurați-vă că toate piesele și accesoriile sunt incluse și în stare bună. Dacă vreo piesă lipsește sau nu 
este în stare bună, contactați imediat Serviciul oficial de asistență tehnică Cecotec.  

3. Curățați bine toate părțile care vin în contact cu ingredientele înainte de a utiliza produsul pentru prima 
dată. 

 

Utilizare 
 

1. INSTALARE ACCESORII  

2.  
2. Introduceți accesoriul dorit în corpul principal al mixerului. (1) 
3. Asigurați-vă că accesoriul este instalat corect și rămâne sigur. (23) 

 
• Când utilizați mixerul cu bolul, utilizați accesoriul cu angrenajul din plastic și asigurați-vă că este 
introdus în compartimentul pentru accesorii al brațului de ridicare. 

 
Notă: Instalați și îndepărtați accesoriile numai atunci când selectorul de viteză este în poziția „0”.
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INSTALAREA MIXERULUI 

 
1.  1. Apăsați butonul de eliberare a 

brațului de ridicare și ridicați brațul. 

Instalați vasul în corpul mixerului. (4-5) 

2. 2. Cu bolul în poziție, apăsați butonul de 

eliberare a brațului de ridicare și coborâți 

brațul. (6) 

3. 3. Așezați mixerul manual pe brațul de 

ridicare și asigurați-vă că se blochează în 

poziția corectă. (7-8) 

4. 4. Nu utilizați tija balonului împreună cu 

brațul de ridicare. 

 
CUM SE FOLOSEȘTE MIXERUL 

 
 

1. 1. Apăsați butonul de eliberare a brațului 

de ridicare și ridicați brațul. 

2. 2. Puneți ingredientele în vas și instalați 

vasul pe corpul mixerului. 

3. 3. Apăsați butonul de eliberare a brațului 

de ridicare cu o mână și coborâți brațul 

de ridicare. 

4. 4. Conectați mixerul la o priză electrică. 

5. 5. Glisați selectorul de viteză la stânga și 

la dreapta pentru a selecta viteza dorită. 

Prima setare a 

6. selectorul (stânga) este „0”, glisați spre 

stânga pentru a-l mări. 

7. la. Măriți viteza pe măsură ce amestecul 

se îngroașă. 

8. b. Măriți viteza dacă dispozitivul începe 

să încetinească. 

9. 6. Apăsați butonul turbo pentru a utiliza 

mixerul cu viteză maximă. Motorul va 

funcționa atâta timp cât butonul este 

apăsat. 

7. Când amestecul atinge textura și 

consistența dorite, selectați din nou viteza „0” 

și scoateți cu grijă mixerul. 
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8. Asigurați-vă că selectați viteza „0” și 

deconectați mixerul de la priza electrică 

înainte de a scoate accesoriile. Țineți 

accesoriul de arbore cu o mână și 

apăsați butonul de eliberare. Agarre el 

accesorio por el eje con una mano y pulse 

el botón de liberación. 

 

RECOMANDĂRI 

 
• Când amestecați sau îngroșați amestecurile de prăjituri, utilizați unt sau margarină la 
temperatura camerei. 

• Amestecurile mai groase sau mai mari pot necesita mai mult timp de amestecare.  

• Pentru rezultate optime cu cantităţi mai mici, utilizaţi numai mixerul manual (fără bol sau 
corp). 

• Când amestecați cantități mai mari sau amestecuri mai groase, scoateți mixerul manual din 
unitate și utilizați un bol de dimensiuni adecvate.  

• Pentru a framanta aluaturi de paine, scoateti mixerul manual din aparat si folositi -l numai 
manual.  

 

VITEZE 

 
Viteza Descriere 

1 Aceasta este o viteză bună de pornire pentru 

alimente dense sau uscate, cum ar fi făina, 

unt sau cartofi. 

2 Cea mai potrivită viteză pentru ingrediente 

lichide. 

3 Perfect pentru amestecuri de aluat și prăjituri 
sau pâine. 

4 Ideal pentru baterea sau baterea untului și 
zahărului, dulciuri negătite, deserturi etc. 

5 Perfect pentru a bate ouă, toppinguri, cartofi, 

pentru a biciui orice, pentru a ridica albușurile 

până la punct zăpadă etc. 

TURBO La fel ca viteza 5. 

 
 

Nota: Dacă produsul se oprește în timpul funcționării, setați selectorul de viteză în poziția „0”, 

așteptați câteva secunde și apoi selectați din nou viteza dorită. Dispozitivul va relua 

funcționarea. 
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 
• Opriți, deconectați dispozitivul de la priza electrică și scoateți accesoriul utilizat înainte de curățare.  

• Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, deoarece ar putea deteriora produsul. 

 

 
CORPUL PRINCIPAL 

 
• Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața corpului bateriei și uscați -o cu grijă. 

• Nu scufundați corpul principal sau cablul cu ștecherul în apă sau în alte lichide.  

 
ACCESORII 

 

• Folosiți apă și săpun pentru a curăța tijele de amestecare și cârligele pentru aluat. Toate 
celelalte accesorii, adică tija balonului, spatula și bolul pot fi curățate cu apă și săpun sau în 
mașina de spălat vase. Când spălați aceste accesorii în mașina de spălat vase, asigurați-vă că 

așezați-le pe tava de sus.  

Aviso: se recomandă utilizarea programelor de spălat vase cu temperatură joasă (maximum 50 ºC). 

 
BOL 

 
• Nu folosiți niciodată perii sau bureți metalici, vată de oțel sau înălbitor pentru a spăla vasul din oțel 
inoxidabil. 

• Folosiți oțet pentru a îndepărta calcarul. 

• Țineți vasul departe de surse de căldură, cum ar fi cuptoarele sau microundele.  

 
DEPOZITARE 

 
• Asigurați-vă că dispozitivul s-a răcit complet și este curat înainte de depozitare. 

• Depozitați dispozitivul într-un loc sigur atunci când nu va fi folosit pentru perioade lungi de timp.



 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

Modele: PowerTwist 500 Gyro | PowerTwist 500 Steel Referință produs: 04121 | 04122 

220 -240 V ~ 50/60 Hz, 500 W 

Fabricat în China | Proiectat în Spania 
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