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RO UTILIZARE CURĂ AREA ȘI ÎNGRIJIREA
PL ANVÄNDNING RENGÖRING OCH SKÖTSEL
EL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
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SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________

Vă rugăm să citiți cu atenție 
manualul de instrucțiuni 
înainte de a utiliza acest 
produs! Respectați toate 
instrucțiunile de siguranță, 
pentru a evita avari-
ile cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare!
Păstrați manualul de 
instrucțiuni pentru consul-
tare ulterioară. Dacă acest 
produs va fi încredințat unei 
terțe părți, atunci trebuie 
predat și acest manual de 
instrucțiuni.

 7 Acest produs este destinat 
doar pentru uz domestic 
privat și nu este destinat în 
scopuri profesionale de ca-
tering. Produsul nu trebuie 
folosit în scopuri comerciale.

 7 Cuțitele sunt foarte ascuțite! 
Mânuiți cuțitele ascuțite cu 
cea mai mare grijă, în spe-
cial în timpul scoaterii și 
curățării acestora, pentru a 
evita vătămarea.

 7 Nu curățați niciodată produ-
sul cu mâinile goale. Utilizați 
întotdeauna o perie.

 7 Nu a t ingeț i  n ic io 
componentă în mișcare a 
aparatului. Nu prindeți și 
nu scoateți componentele 
până când aparatul nu se 
oprește complet.

 7 Întotdeauna țineți-vă părul, 
îmbrăcămintea și orice alte 
ustensile departe de pro-
dus în timpul funcționării 
acestuia, pentru a preveni 
vătămările și daunele.

 7 Acest aparat este destinat 
doar uzului casnic.

 7 Verificați dacă tensiunea 
de la rețea menționată 
pe eticheta de clasificare 
corespunde cu tensiunea 
dumneavoastră locală. Sin-
gura cale pentru deconec-
tarea produsului de la 
rețeaua de alimentare este 
să scoateți ștecherul.

 7 P e n t r u  p r o t e c ț i e 
suplimentară, acest pro-
dus trebuie să fie conectat 
la un comutator casnic de 
protecție pentru  curentu-
lui rezidual cu o tensiune 
nu mai mare de 30 mA. 
Solicitați sfatul unui electri-
cian.
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SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________

 7 Nu imersați aparatul, cablul 
de alimentare sau ștecherul 
de alimentare în apă sau în 
alte lichide.

 7 Întotdeauna scoateți ca-
blul de alimentare înainte 
de asamblarea aparatului, 
după folosirea aparatului, 
înainte de dezasamblare, 
înainte de curățarea aparat-
ului, înainte de părăsirea 
încăperii sau dacă apare o 
defecțiune. Nu deconectați 
ștecherul de alimentare 
prin tragerea de cablu.

 7 ATENȚIE B lenderu l 
trebuie oprit înainte de a fi 
îndepărtat de pe soclu.

 7 P e n t r u  p r e v e n i r e a 
deteriorării, nu striviți, nu 
îndoiți și nu trageți cablul 
de alimentare peste mar-
gini ascuțite.

 7 Feriți cablul de alimentare 
de suprafețele fierbinți și de 
focul deschis.

 7 Nu folosiți aparatul cu 
prelungitor.

 7 Nu folosiți niciodată 
aparatul dacă acesta sau 
cablul său de alimentare 
sunt deteriorate.

 7 Nu demontați aparatul în 
nicio situație. Nu sunt ac-
ceptate solicitări de garanție 
pentru deteriorări cauzate 
de manevrarea incorectă.

 7 Operațiunile de curățare 
și de întreținere de către 
utilizator nu trebuie să fie 
efectuate de către copii 
nesupravegheați.

 7 A nu se lăsa niciodată la în-
demâna copiilor.

 7 Produsul nu trebuie utili-
zat de către următoarele 
persoane, inclusiv copii: 
persoane cu capacitați fi-
zice, senzoriale sau men-
tale limitate sau care nu au 
experiența și cunoștințele 
necesare. Acest lucru nu se 
aplică celor din urmă dacă 
au fost instruiți în legătură 
cu utilizarea produsului sau 
dacă îl utilizează sub su-
pravegherea unei persoane 
responsabile de siguranța 
lor. 



10 ROMÂNĂ

 7 Copiii trebuie să fie întot-
deauna supravegheați să 
nu se joace cu aparatul. 

 7 Acest produs nu poate fi 
utilizat de către copii.

 7 Nu lăsați aparatul nesu-
pravegheat cât timp acesta 
se află în uz. Se recomandă 
foarte multă atenție când 
aparatul este utilizat lângă 
copii și lângă persoane cu 
capacități fizice, senzoriale 
sau mentale limitate.

 7 Înainte de a folosi aparatul 
pentru prima dată, curățații 
cu atenție toate compo-
nentele care vin în contact 
cu alimentele. Vă rugăm 
să consultați detaliile din 
secțiunea „Curățare și 
întreținere”.

 7 Uscați aparatul și toate 
componentele înainte de 
a-l conecta la priza de rețea 
și înainte de a atașa acce-
soriile.

 7 Nu folosiți aparatul fără in-
grediente în cana gradată 
de măsurare sau în vasul 
de tocare.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________

 7 Nu așezați niciodată 
aparatul, accesoriile, cablul 
de alimentare și nu conectați 
pe suprafețe fierbinți, cum 
ar fi arzătoare pe gaz sau 
electrice sau pe suprafețele 
fierbinți ale cuptorului și nu 
folosiți niciodată lichide sau 
alimente fierbinți. 

 7 Nu utilizați aparatul pen-
tru nimic altceva decât 
destinația de utilizare.

 7 Nu lăsați niciodată aparatul 
să funcționeze mai mult 
timp decât este necesar 
pentru procesarea alimen-
telor. 

 7 Nu utilizați niciodată 
aparatul cu mâinile umede 
sau ude.

 7 Utilizați aparatul doar cu 
componentele furnizate.

 7 Aparatul este conceput 
pentru a procesa numai 
cantități obișnuite, de uz 
casnic.

 7 Nu utilizați aparatul dacă 
cuțitele sunt deteriorate 
sau dacă prezintă semne 
de uzură.
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 7 Verificați cablul de alimen-
tare să nu poată fi scos acci-
dental din priză și aveți grijă 
ca nicio persoană să nu se 
poată împiedica de acesta 
în timpul utilizării aparatului.

 7 Așezați aparatul într-o 
poziție în care ștecherul 
este întotdeauna accesibil.

 7 Se poate utiliza o  spatulă 
pentru a elimina alimen-
tele din cana gradată de 
măsurare și din vasul de to-
care. Asigurați-vă că aparatul 
este oprit înainte de a face 
cest lucru. 

 7 Nu vă recomandăm să 
folosiți aparatul cu alimente 
uscate sau dure sau pentru 
spargerea gheții, deoarece 
astfel cuțitele se pot toci 
sau deteriora. 

 7 Scoateți oasele și sâmburii 
din alimente, pentru a pre-
veni defectarea cuțitelor și 
a aparatului.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________
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Comenzi și componente 
Vezi ilustrația de la pagina 3. 

A  Comanda vitezei
B  Buton de pornire
C  Buton turbo
D  Unitate motor
E  Capac de tocare
F  Accesoriu de amestecare
G  Vas de tocare
H  Cuțit de tocare
I  Protecție contra zgârierii pentru oale
J  Suportul telului
K  Cană gradată de măsurare
L  Tel rotund
M Capac de spălare

DINTR-O PRIVIRE ______________________

Stimate client,

Felicitări pentru achiziționarea noului mixer 
manual BL 8680 de la GRUNDIG.

Citiți cu atenție următoarele note pentru uti-
lizatori, pentru a vă putea bucura pe dep-
lin de produsul de calitate al companiei  
GRUNDIG timp de mulți ani de aici înainte.

O abordare responsabilă!
GRUNDIG se concentrează 
asupra condițiilor sociale de 
muncă convenite prin contract, 
cu salarii echitabile atât pentru 
angajații interni, cât și pentru 
furnizori. De asemenea, 

acordăm o mare importanță utilizării efi-
ciente a materiilor prime, cu reducerea 
continuă a mai multor tone de deșeuri din 
plastic în fiecare an. În plus, toate accesori-
ile noastre sunt disponibile timp de cel puțin 
5 ani.
Pentru un viitor care merită trăit.
Grundig.
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Amestecarea
Note
▪ Pentru prevenirea stropirii, nu apăsați bu-

tonul Start B  sau butonul Turbo C  până 
când accesoriul de amestecare nu a fost 
complet imersat în ingrediente. 

▪ Atunci când folosiți butonul turbo, 
aparatul funcționează la viteza maximă. 
În acest caz, nu puteți ajusta viteza cu 
comanda de viteză A .

▪ În timp ce utilizați butonul turbo C , toate 
indicatoarele de viteză LED sunt ilumi-
nate.

▪ Întotdeauna opriți aparatul înainte de a 
scoate alimentele procesate.

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

▪ Pentru a preveni revărsarea amestecu-
lui, nu supraîncărcați paharul gradat de 
măsurare K  sau vasul. Cantitățile mai 
mici sunt mai ușor de procesat.

▪ Pentru prevenirea accidentelor, utilizați 
capacul vasului de măsurare drept suport 
cauciucat aderent prin așezarea bazei 
vasului pe capac.

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

Tocarea
Note
▪ Nu tocați alimente extrem de dure cum 

ar fi boabele de cafea, cuburi de gheață, 
nucșoară, cereale sau oase. Scoateți 
tulpinile de la plante, cojile de la alune 
și oasele, tendoanele și cartilagiile din 
carne.

▪ Tăiați alimentele în bucăți mici.

UTILIZARE ____________________________

Atenție
▪ Fiți atenți când fixați cuțitul de tocat 	H  

deoarece este foarte ascuțit.

▪ Nu atingeți cuțitul de tocat cu mâinile 
goale.

▪ Nu folosiți niciodată aparatul dacă ca-
pacul de tocat nu este așezat corect pe 
vasul de tocare, deoarece acest lucru 
poate deteriora cuțitul de tocat. 

Note 
▪ În timpul funcționării, țineți întotdeauna 

vasul de tocare cu o mână pentru a-l împ-
iedica să se răstoarne.

▪ Nu utilizați produsul continuu timp de mai 
mult de 10 secunde.

▪ Pentru a avea cele mai bune rezultate, 
apăsați intermitent butonul Start sau bu-
tonul turbo.

Amestec unt + miere
Untul scos din congelator (trebuie să fie 
menținut în congelator minimum 4 ore și 
tăiat în bucăți de aproximativ 10-15 mm x 
35-40 mm), mierea scoasă din frigider (tre-
buie să fie pătrată în frigider minimum o zi).

Baterea cu telul
▪ Puteți folosi telul rotund L  pentru a bate 

frișca și ouăle.

▪ Nu procesați niciodată mai mult de 4 
albușuri de ouă sau 200 ml de smântână.
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UTILIZARE ____________________________

Cantități maxime și timpul de 
procesare
Consultați tabelul pentru timpul de procesa-
re și cantitățile maxime.

Ingrediente Cantitate	maximă Timp	de	preparare

Carne slabă (tăiată în cuburi mici) 300 g 20 s

Brânză (tăiată în cuburi mici) 300 g 20 s

Ceapă/Usturoi (bucăți mici) 300 g 20 s

Roșii 300 g 15 - 20 s

Fructe (bucăți mici) 150 g 5 - 10 s

Alune de pădure 300 g 15 - 20 s

Pătrunjel 200 g 10 s

Curmale 500 g 5 s

Ouă 60 g

Zahăr pudră 120 g

Amidon 250 g

*Deasupra tabelului există timp de preparare estimat cu 2. Nivel de viteză.
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INFORMAŢII ___________________________

Curățarea și îngrijirea
Atenție
▪ Nu folosiți niciodată benzină, solvenți sau 

substanțe de curățare abrazive, obiecte 
metalice sau perii dure pentru a curăța 
aparatul.

▪ Nu atingeți cuțitele de tocat cu mâinile 
goale. Cuțitele sunt foarte ascuțite. 
Folosiți o perie!

▪ Nu puneți niciodată motorul D  sau cablul 
de alimentare în apă sau în orice alte li-
chide și nu le țineți niciodată sub apă de 
la robinet.

Notă
▪ Puteți spăla tija de amestecare F  și ca-

pacul de spălare M  închis în mașina de 
spălat vase.

Atenție
▪ Doar următoarele piese pot fi curățate 

în mașina de spălat vase: telul rotund 
L , vasul de tocat G  și cana gradată de 
măsurare K .

▪ Curățați capacul de tocare E  și suportul 
telului J  numai cu o lavetă umedă. Nu le 
țineți sub jet de apă și nu le puneți în apă. 
Apa poate pătrunde în carcasă.

Notă
▪ Înainte de folosirea sau depozitarea 

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

Depozitare
 7 Dacă nu doriți să utilizați produsul pentru 
o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu 
grijă.

 7 Asigurați-vă că produsul este deconectat 
și complet uscat.

 7 Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul 
produsului.

 7 Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

 7 Păstrați produsul într-un loc inaccesibil 
copiilor.

Manevrare și transport
 7 În timpul manevrării și transportului, 
transportați produsul în ambalajul său 
original. Ambalajul aparatului îl protejează 
împotriva deteriorării fizice.

 7 Nu plasați obiecte grele pe produs sau pe 
ambalaj. Produsul se poate deteriora.

 7 Lovirea produsului îl poate face 
nefuncțional sau poate cauza deteriorarea 
iremediabilă.

Conformitate cu Direc-
tiva DEEE și cu eliminarea 
deșeurilor: 
Acest produs este conform cu Directiva 
DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a 
fost marcat cu simbolul de clasificare pentru 
deșeuri de echipamente electrice și electron-
ice (DEEE).

Acest produs a fost fabricat cu 
piese și materiale de înaltă calitate, 
care pot fi refolosite și reciclate. Nu 
eliminați acest produs împreună cu 
deșeurile menajere sau cu alte 

deșeuri la sfârșitul perioadei sale de utilizare. 
Transportați-l la un punct de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice și elec-
tronice. Vă rugăm să contactați autoritățile 
locale, pentru a afla unde se află aceste 
puncte de colectare.

Conformitate cu Directiva 
RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este con-
form cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). 
Acesta nu conține materiale periculoase și 
interzise, specificate în această Directivă.
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INFORMAŢII ___________________________

Informații despre ambalaj
Ambalajele produsului sunt fabri-
cate din materiale reciclabile, con-
form reglementărilor noastre 
naționale de mediu. Materialele uti-

lizate pentru ambalaj nu trebuie să fie elimi-
nate împreună cu deșeurile menajere sau cu 
vreun alt tip de deșeuri. Transportați-le la 
punctele de colectare pentru ambalaje, ame-
najate de autoritățile locale.

Date tehnice

Tensiune de alimentare: 220-240 V~, 
50/60 Hz
Putere: 850 W

Modificări tehnice și de proiectare rezer-
vate.

Vă rugăm să consultați ulti-
ma pagină a manualului de 
utilizare pentru secțiunea 
inițială, secțiunea generală 

și secțiunea de curățare.
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