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SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni 
înainte de utilizarea produsului! Urmați toate 
instrucțiunile de siguranță pentru evitarea deteriorării 
cauzate de o utilizare necorespunzătoare!
Păstrați manualul de instrucțiuni pentru o viitoare 
utilizare. Dacă acest produs va fi încredințat unei 
terțe părți, atunci trebuie predat şi acest manual de 
instrucțiuni.
▪	Acest produs este destinat doar pentru uz domes-

tic privat și nu este destinat în scopuri profesion-
ale de catering. Acesta nu trebuie folosit în scopuri 
comerciale.

▪	Cuțitele sunt foarte ascuțite! Mânuiți cuțitele 
ascuțite cu cea mai mare grijă, în special în tim-
pul scoaterii și curățării acestora, pentru a evita 
vătămarea.

▪	Nu curățați niciodată produsul cu mâinile goale. 
Utilizați întotdeauna o perie.

▪	Nu atingeți componentele în mișcare ale aparatu-
lui. Nu fixați și nu scoateți componentele înainte de 
oprirea completă a aparatului.
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▪	Întotdeauna feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi alte 
ustensile de produs în timpul funcționării acestuia 
pentru a preveni vătămările şi daunele.

▪	Verificați dacă tensiunea de alimentare menționată 
pe eticheta cu date tehnice corespunde cu ten-
siunea dumneavoastră locală. Singura cale pen-
tru deconectarea produsului de la priză este să 
scoateți fișa.

▪	Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatu-
lui.

▪	Pentru protecție suplimentară, acest produs 
trebuie să fie conectat la un comutator de protecție 
de curent rezidual nu mai mare de 30 mA. Cereți 
sfatul unui electrician.

▪	Nu imersați produsul, cablul de alimentare sau fișa 
de alimentare în apă sau în alte lichide.

▪	Întotdeauna scoateți cablul de alimentare înainte 
de asamblarea produsului, după folosirea produsu-
lui, înainte de dezasamblare, înainte de curățarea 
produsului, înainte de părăsirea camerei sau dacă 
apare o defecțiune. Nu scoateți fișa trăgând de ca-
blul de alimentare.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________
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▪	Nu striviți și nu pliați cablul de alimentare, și nici 
nu-l trageți peste margini tăioase, pentru a preveni 
deteriorarea.

▪	Feriți cablul de suprafețele fierbinți și focul deschis.
▪	Nu folosiți aparatul cu prelungitor.
▪	Nu folosiți niciodată aparatul dacă acesta sau ca-

blul său de alimentare este deteriorat.
▪	Produsele casnice ale companiei GRUNDIG 

îndeplinesc standardele de siguranță aplicabile; 
prin urmare, dacă aparatul sau cablul de alimen-
tare este deteriorat, acesta trebuie să fie reparat 
sau înlocuit de dealer, un centru de service sau 
o persoană de service calificată sau autorizată 
similar, pentru a evita orice pericole. Reparațiile 
efectuate defectuos sau de persoane necalificate 
pot cauza pericol și riscuri utilizatorului.

▪	Nu demontați aparatul în nici o situație. Nu sunt 
acceptate solicitări de garanție pentru deteriorări 
cauzate de manevrarea incorectă.

▪	Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie 
să fie efectuate de către copii fără supraveghere.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________
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▪	Acest produs poate fi utilizat de către persoanele 
ale căror capacități fizice, senzoriale sau men-
tale sunt diminuate sau de persoanele lipsite de 
cunoștințe sau experiență, atâta timp cât acestea 
sunt supravegheate sau instruite cu privire la uti-
lizarea în siguranță a produsului și la pericolele 
posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. 
Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie să fie 
efectuate de către copii.

▪	Păstrați produsul și cablul de alimentare în locuri 
inaccesibile copiilor.

▪	Acest produs nu poate fi utilizat de către copii.
▪	Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât timp acesta 

se află în uz. Se recomandă foarte multă atenție 
când produsul este utilizat lângă copii și lângă per-
soane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale 
limitate.

▪	Înainte de a folosi produsul pentru prima dată, 
curățați cu atenție toate componentele care vin 
în contact cu alimentele. Vă rugăm să consultați 
detaliile complete din secțiunea „Curățare și 
întreținere”.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________
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▪	După curățare, uscați produsul și toate componen-
tele înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare 
și înainte de a atașa accesoriile.

▪	Nu folosiți aparatul fără ingrediente în cana gradată 
de măsurare sau în vasul de tocare.

▪	Nu așezați niciodată aparatul, accesoriile, cablul 
de alimentare sau fișa pe suprafețe fierbinți, cum 
ar fi arzătoare pe gaz sau electrice sau suprafețele 
fierbinți ale cuptorului și nu-l folosiți niciodată cu 
lichide sau alimente fierbinți. Lăsați alimentele și 
lichidele fierbinți să se răcească. 

▪	Nu utilizați aparatul pentru nimic altceva decât 
destinația de utilizare.

▪	Nu lăsați niciodată produsul să funcționeze mai 
mult timp decât este necesar pentru procesarea 
alimentelor. 

▪	Nu utilizați niciodată produsul cu mâinile umede.
▪	Utilizați produsul doar cu componentele furnizate.
▪	Aparatul este conceput pentru a procesa numai 

cantități uzuale în gospodărie.
▪	Nu utilizați produsul dacă cuțitele sunt deteriorate 

sau prezintă semne de uzură.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________
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▪	Asigurați-vă că nu se poate scoate accidental din 
priză cablul de alimentare și că nu există pericolul 
să se poată împiedica cineva de acesta atunci 
când produsul este în funcțiune.

▪	Așezați produsul astfel încât fișa de alimentare să 
fie întotdeauna accesibilă.

▪	Pentru a scoate alimentele din cana gradată de 
măsurare și vasul de tocare se poate folosi o 
spatulă. Asigurați-vă că produsul este oprit înainte 
de a face acest lucru. 
Nu vă recomandăm să folosiți aparatul cu alimente 
uscate sau dure sau pentru spargerea gheții, de-
oarece cuțitele se pot toci sau deteriora. 

▪	Îndepărtați oasele și sâmburii din alimente pentru 
a preveni defectarea cuțitelor și aparatului.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ____________
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Stimate client,
Felicitări pentru achiziționarea noului 
mixer manual BL 7680 de la GRUNDIG.
Citiți cu atenție următoarele note pentru 
utilizatori, pentru a vă putea bucura pe 
deplin de produsul de calitate al compa-
niei GRUNDIG timp de mulți ani de aici 
înainte.

O abordare responsabilă!
GRUNDIG se concentre-
ază asupra condițiilor 
sociale de muncă conve-
nite prin contract, cu sa-
larii echitabile atât pentru 
angajații interni, cât și 

pentru furnizori. De asemenea, acordăm 
o mare importanță utilizării eficiente a 
materiilor prime, cu reducerea continuă a 
mai multor tone de deșeuri din plastic în 
fiecare an. În plus, toate accesoriile 
noastre sunt disponibile timp de cel puțin 
5 ani.
Pentru un viitor care merită trăit.
Grundig.

Comenzi și componente 
Consultați ilustrația de la pagina 3. 

A  Butonul Viteză
B  Butonul Pornire
C  Butonul Turbo
D  Motor
E  Cană gradată de măsurare
F  Accesoriu de amestecare
G  Protecție contra zgârierii pentru oale

PE SCURT __________________________
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Note
▪	 Tăiați alimentele în bucăți mici 

înainte de a folosi aparatul.
▪	 Pentru prevenirea stropirii, nu 

apăsați butonul Start B  sau bu-
tonul Turbo C  până când acce-
soriul de amestecare nu a fost 
complet imersat în ingrediente. 

▪	 În timp ce utilizați butonul Turbo 
C , toate LED-urile indica-
toarelor de viteză sunt aprinse.

▪	 Timpul de preparare pentru 
aproximativ 100 – 400 ml de 
mâncare pentru bebeluși sau 
supă este de 20 de secunde.

▪	 Întotdeauna opriți aparatul 
înainte de a scoate alimentele 
procesate. 

▪	 Nu lăsați niciodată produsul să 
funcționeze mai mult timp decât 
este necesar pentru procesarea 
alimentelor. 

▪	 Pentru a preveni revărsarea 
amestecului, nu supraîncărcați 
paharul gradat de măsurare E  
sau vasul. Cantitățile mai mici 
sunt mai ușor de procesat.

▪	 Dacă doriți să utilizați acces-
oriul de amestecare direct în 
oală, mai întâi luați oala de pe 
mașina de gătit pentru a preveni 
supraîncălzirea accesoriului.

OPERAREA _________________________
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Curățare și îngrijire
Atenție
▪	 Nu folosiți niciodată benzină, 

solvenți sau substanțe de 
curățare abrazive, obiecte me-
talice sau perii dure pentru a 
curăța aparatul.

▪	 Nu atingeți lamele cu mâinile 
goale. Cuțitele sunt foarte 
ascuțite. Folosiți o perie!

▪	 Nu imersați niciodată unitatea 
motorului D  sau cablul de ali-
mentare în apă sau în vreun alt 
lichid și nu le țineți niciodată sub 
jet de apă.

Notă
▪	 Înainte de folosirea sau depozi-

tarea aparatului după curățare, 
ștergeți toate piesele cu atenție 
cu o lavetă moale.

Depozitarea
▪	 Dacă nu intenționați să folosiți 

aparatul o perioadă mai lungă 
de timp, vă rugăm să-l depozitați 
cu grijă. 

▪	 Asigurați-vă că produsul este 
decuplat și uscat complet. 

▪	 Depozitați aparatul la loc uscat 
și răcoros. 

INFORMAȚII _________________________

▪	 Asigurați-vă că produsul este 
întotdeauna păstrat la loc inac-
cesibil copiilor. 
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INFORMAȚII _________________________

Conformitate cu Directiva 
DEEE și cu eliminarea 
deșeurilor: 
Acest produs respectă Directiva UE 
WEEE (2012/19/UE). Produsul este 
marcat cu un simbol de clasificare pentru 
deşeuri electrice şi electronice (WEEE).

Acest simbol indică faptul că 
produsul nu trebuie eliminat 
cu alte deșeuri menajere la 
finalul perioadei de utilizare. 
Dispozitivele utilizate trebuie 
returnate la punctul special 

de reciclare de dispozitive electrice și 
electronice. Pentru a găsi aceste sisteme 
de colectare contactați autoritățile locale 
sau distribuitorul de la care a fost achiziți-
onat produsul. Fiecare gospodărie are un 
rol important în recuperarea și reciclarea 
electrocasnicelor vechi. Eliminarea co-
respunzătoare a electrocasnicelor utiliza-
te ajută la prevenirea posibilelor conse-
cințe negative pentru mediu și sănătatea 
umană.

Conformitatea cu Directiva 
RoHS
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respec-
tă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu 
conţine materiale dăunătoare şi interzise 
specificate în Directivă.

Vă rugăm să consultați ultima 
pagină a manualului de utiliza-
re pentru secțiunile de utilizare 
inițială, generală și de curăța-
re. 

Informații despre ambalaj
Ambalajul produsului este 
fabricat din materiale recicla-
bile conform Legislaţiei 
Naţionale. Ambalajele nu tre-

buie aruncate împreună cu gunoiul me-
najer sau alt tip. Duceţi-le la punctele de 
colectare destinate ambalajelor amena-
jate de către autorităţile locale

Date tehnice

Alimentare:  
220 - 240 V~, 50/60 Hz
Putere: 600 W
Ne rezervăm dreptul de a face modificări 
tehnice și de design.
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