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1. PARTE ȘI COMPONENTE 

 
 
 

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Romana 

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest 

manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi.. 

ESTE 

1. Apăsați 

2. Capac superior 

3. Sita 

4. Inel central 

5. Clip de blocare 

6. Corpul principal 

7. Comutator 

8. Duza pentru suc 

9. Roata motorului 

10. Capac borcan 

11. Separator de ulcioare 

12. ulcior 
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• • Urmați cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați produsul. 

• • Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta de evaluare a 

produsului și că ștecherul este împământat. 

• • Nu introduceți cablul, ștecherul sau orice altă parte fixă a produsului în apă sau în orice alt 

lichid. Nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate 

înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul. 

• AVERTISMENT: Dacă produsul cade accidental în apă, deconectați-l imediat. Nu atinge apa! 

• • Inspectați regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Daca cablul este 

deteriorat, acesta trebuie reparat de catre Serviciul Oficial de Asistenta Tehnica Cecotec pentru 

a evita orice tip de pericol. 

• AVERTISMENT: Nu utilizați produsul dacă cablul, ștecherul sau cadrul este deteriorat sau nu 
funcționează corect, a fost scăpat sau deteriorat. 

• • Nu îndoiţi, îndoiţi, întindeţi sau deterioraţi cablul de alimentare. Protejați-l de marginile 

ascuțite și de sursele de căldură. Nu permiteți cablului să atingă suprafețele fierbinți. Nu lăsați 

cablul să se lipească peste marginea suprafeței de lucru sau a blatului. 

• • Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui 

sistem separat de telecomandă. 

• • Opriți și deconectați produsul de la sursa de alimentare când este utilizat și înainte de 

curățare. Trageți de ștecher pentru a-l deconecta; nu trageți de șnur. 

• • Acest produs este conceput numai pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizări comerciale 
sau industriale. Nu-l utilizați în aer liber. 

• • Asigurați-vă că toate părțile produsului sunt instalate corect înainte de a porni produsul. 

• • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt recomandate de producător, deoarece acestea ar putea 

cauza vătămări de ani de zile. 

• • Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi 

folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste 8 ani dacă sunt supravegheați în permanență. 

• • Acest dispozitiv poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale 

reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au primit 

instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. 

• • Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este necesară o 
supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor. 

• • Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani. 

• • Așezați produsul pe o suprafață uscată, stabilă, plană și rezistentă la căldură. 

• • Nu utilizați produsul în următoarele circumstanțe: 

• - În sau deasupra aragazelor electrice sau pe gaz, cuptoarelor încinse sau lângă foc. 

• - Pe suprafețe moi (cum ar fi covoare) sau unde se poate răsturna în timpul utilizării. 

• - În aer liber sau zone cu niveluri ridicate de umiditate. 

• • Nu acoperiți produsul cu niciun obiect în timp ce acesta este în funcțiune. 

• • Nu introduceți nicio parte a corpului sau obiecte ascuțite în jgheabul de fructe al blenderului. 

Niciun obiect nu poate înlocui presa care vine cu produsul. Țineți ochii departe de carcasa 

fructelor. 

• • Asigurați-vă că niciun obiect nu atinge părțile mobile ale produsului în timpul funcționării, 

pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului. 

• • Dacă fructele sau legumele pe care doriți să le folosiți au semințe, coajă sau coajă tare, 

îndepărtați-le mai întâi.
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pentru a le introduce în canalul de fructe al produsului. 

• Asigurați-vă că lama a încetat să se rotească și că produsul este deconectat înainte de montarea 

sau îndepărtarea oricărei părți a produsului. 

• Dacă produsul nu mai funcționează, poate fi din cauza controlului temperaturii motorului. 
Deconectați-l și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 de minute înainte de al utiliza din nou. 

• Scoateți imediat blenderul din priză dacă se observă foc sau fum. 

• Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării. Deconectați-l de la sursa de alimentare 
când ați terminat de utilizat sau când părăsiți camera. 

• Nu încercaţi să reparaţi singur produsul. Contactați Serviciul Oficial de Asistență Tehnică 

Cecotec. 
• Curățarea și întreținerea produsului trebuie efectuate în conformitate cu acest manual de 

instrucțiuni, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Opriți și deconectați produsul 

înainte de a-l muta sau de a-l curăța. Lăsați-l să se răcească complet înainte de al curăța sau al 

depozita. 
• Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii. 

• Nu puneți produsul în mașina de spălat vase. 

• Păstrați produsul și manualul de instrucțiuni într-un loc uscat și sigur atunci când nu va fi folosit. 
• Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru daune sau vătămări corporale rezultate din 

utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea acestui manual. 

 
• NAINTE DE UTILIZARE  

• Scoateți toate articolele din ambalaj. 

• Examinați toate piesele produsului pentru deteriorări vizibile. Desfășurați complet cablul de 

alimentare și examinați-l. Nu utilizați produsul dacă corpul principal sau cablul său de 

alimentare sunt deteriorate sau nu funcționează corect. Daca prezinta deteriorari, contactati 

Serviciul Oficial de Asistenta Tehnica Cecotec pentru a primi informatii, reparatii sau returnari. 

• Asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles toate instrucţiunile şi avertismentele din acest manual. 

Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță din paginile anterioare. 

• Curăţaţi toate părţile care vor intra în contact cu alimentele. 

 

MONTARE 

Produsul are un sistem dublu de securitate care își va opri funcționarea dacă piesele sale nu 

sunt instalate corect. 

Urmați aceste instrucțiuni pentru a asambla blenderul:. 
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Rotiți duza cu 180º în sensul acelor de ceasornic 

până când simbolul se aliniază cu simbolul. Duza 

va fi în poziția normală pentru prepararea sucului. 
 
 
 

• Puneți inelul central pe corpul 
principal al blenderului. Asigurați-vă 
că duza este orientată spre partea 
din față a produsului. 
 
 
 

 
• Puneți ecranul peste roata motorului și apăsați 

până când se blochează pe loc. 
 
 
 
 
 
Puneți capacul superior peste inelul central al 

produsului.

 
 
 
 
 
 
 

 
1-2 

• • Aliniați simbolul de pe duza de suc cu 

simbolul de pe inelul central și apăsați până 

se blochează. Dacă gura de scurgere nu se 

potrivește, asigurați-vă că umflătura din gura 

de scurgere alunecă prin ghidajul pe care îl 

veți vedea la ieșirea sucului. Odată atașată, 

duza va fi în poziția fără picurare 

 
 

• Agățați clemele de blocare la marginea 

exterioară a capacului superior și apăsați în 

jos pentru a fixa capacul de corpul principal 

al produsului.

2-1 

1-1 
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•  Introduceți separatorul carafei în carafă. 

Asigurați-vă că crestăturile de pe ambele 

părți ale separatorului se potrivesc cu 

ghidajele de pe suprafața interioară a 

ulciorului. Apoi închideți borcanul cu capacul 

său. 

 
 

• Introduceţi duza de suc în orificiul 

vasului. Asigurați-vă că duza este în 

poziție 

 
 
 
 

• Aliniați canalul pe care îl găsiți în presă cu 

ghidajul de pe suprafața interioară a 

canalului pentru fructe și introduceți presa 

în canalul pentru fructe. 

 
 

 
1. FUNCȚIONARE  

 

2. Conectați blenderul la priză. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit 
înainte de a conecta produsul. 

3. Curățați fructele și legumele de amestecat și tăiați în bucăți care să se 
potrivească în toboganul pentru fructe. Îndepărtați orice oase, semințe, 
piele sau coajă tare din alimente înainte de a le introduce în carcasa 
fructelor. 

4. Porniți comutatorul. Puteți selecta una din două poziții diferite în 
funcție de tipul de fructe pe care doriți să-l amestecați. Se recomandă să 
nu depășiți un minut de utilizare continuă. 

5. Introduceți fructele sau legumele în toboganul pentru fructe. 

6. Apăsați ușor bucățile de fructe sau legume până ajung în sită. Nu 
apăsați brusc deoarece se poate deteriora produsul. 

7. Când terminați de amestecat fructele sau legumele și sucul nu mai iese 
din duză, opriți întrerupătorul și deconectați produsul. Când motorul și 
ecranul nu se mai rotesc, rotiți 

duza în sens invers acelor de ceasornic până când simbolul este aliniat cu 

simbol pe inelul central înainte de a scoate carafa din gura de scurgere. 

8. Scoateți carafa din gura de suc atunci când motorul și strecuratoarea s-

au oprit complet. 

 
Schimbați pozițiile  

0: oprit. 

1: Viteză mică pentru fructe și legume moi, cum ar fi pepenele galben, roșiile, castraveții și 

căpșunile.  

2: Viteză mare pentru fructe și legume tari, cum ar fi morcov, pere, țelină etc.  

 

REZOLVAREA PROBLEMEI 

 
Problema Posibles razones Solución 

Produsul nu 

funcționează 

când 

comutatorul 

este pornit. 

1. Inelul central nu este 

instalat corect. 

2. Capacul nu este 

instalat corect. 

3. Capacul este rupt. 

 
1. Instalați corect inelul central. 
2. Instalați capacitatea corectă. 

3. Înlocuiți capacul. 

Produsul emite un 

miros neplăcut la 

prima pornire. 

 
 

Asta este normal. 

Dacă blenderul continuă să emită un 

miros neplăcut după mai multe 

utilizări, contactați serviciul de 

asistență tehnică Cecotec. 

 
 

Produsul sa oprit în 

timpul utilizării. 

1. Tensiune joasă. 

   2. Prea multe fructe sau 
legume în toboganul pentru 
fructe. 

3. Ați aplicat prea multă 
presiune cu presa. 

4. Controlul temperaturii 
motorului. 

1. Verificați dacă tensiunea este prea 
scăzută. 

2. Opriți blenderul și scoateți câteva 
fructe sau legume din toboganul pentru 

fructe. 

3. Nu împinge atât de tare. 

4. Lăsați produsul să se odihnească timp 

de 20-30 de minute. 

Prea multă pulpă în 

suc. 

1. Ecran spart. 

2. Prea multă pulpă în 

inelul central. 

1. Schimbați sita. 

2. Curăţaţi inelul central. 

 
 
 

Produsul vibrează sau 

face mult zgomot. 

1. Instalare incorectă a sitei. 

2. Produsul nu este așezat pe o 
suprafață plană sau lipsește un 

picior. 

3. Tensiune înaltă. 

4. Prea multe fructe sau legume 

în toboganul pentru fructe. 

1. Instalați corect sita. 

2. Puneți produsul pe o suprafață plană 

sau instalați piciorul lipsă. 

3. Verificați dacă tensiunea este prea 
mare. 

  4. Opriți blenderul și scoateți câteva 

fructe sau legume din toboganul pentru 

fructe. 

 
Blenderul produce 

puțin suc. 

1. Prea multă pulpă în 

inelul central. 

2. Ați aplicat prea multă 

presiune cu presa. 

 
1. Curăţaţi inelul central. 

2. Nu împingeți atât de tare. 

Sita este 

înfundată. 

Mâncarea a blocat sita. Opriți blenderul și scoateți câteva fructe 

sau legume din toboganul pentru fructe. 
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