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RO

UTILIZARE

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE_______________
Înainte de utilizarea acestui
produs, vă rugăm să citiți
acest manual de utilizare în
întregime! Respectați toate
instrucțiunile de siguranță,
pentru a evita avariile cauzate de utilizarea necorespunzătoare!
Păstrați
manualul
de
instrucțiuni pentru o viitoare consultare. Dacă acest
produs va fi încredințat unei
terțe părți, atunci trebuie
predat și acest manual de
instrucțiuni.
▪ Acest produs este destinat
doar uzului casnic. Acesta
nu trebuie folosit în scopuri comerciale.
▪ Cuțitele sunt foarte
ascuțite! Mânuiți cuțitele
ascuțite cu mare grijă, în
special în timpul scoaterii
și curățării acestora, pentru a evita vătămarea.
▪ Trebuie întotdeauna să
deconectați produsul înainte de schimbarea accesoriilor sau înainte de a
intra in contact cu părțile
sale aflate în mișcare.
▪ Nu curățați niciodată produsul cu mâinile goale.
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Utilizați întotdeauna o
perie.
▪ Nu atingeți nicio componentă în mișcare a aparatului. Nu atașați și nu
scoateți componentele
până când aparatul nu se
oprește complet.
▪ Întotdeauna țineți-vă
părul, îmbrăcămintea și
orice alte accesorii departe de produs în timpul
funcționării acestuia, pentru a preveni vătămările și
daunele.
▪ Verificați dacă tensiunea
de alimentare menționată
pe eticheta de clasificare
corespunde cu tensiunea dumneavoastră locală. Singura mod de a
deconecta produsului de
la priză este să scoateți
ștecherul.
▪ Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
▪ Pentru protecție suplimentară, acest produs trebuie
să fie conectat la un comutator de protecție de curent
rezidual cu o valoare nominală de cel mult 30 mA.

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE_______________
Vă rugăm să contactați un
electrician pentru sfaturi.
▪ Nu imersați aparatul, cablul de alimentare sau
ștecherul de alimentare în
apă sau în alte lichide.
▪ Întotdeauna deconectați
ștecherul de alimentare
înainte de asamblarea
produsului, după utilizarea produsului, înainte de
dezambalarea produsului, înainte de curățarea
produsului, dacă dumneavoastră părăsiți încăperea sau dacă intervine o
defecțiune. Nu deconectați
ștecherul de alimentare
trăgând de cablu.
▪ 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 cablul
său de alimentare este deteriorat.
▪ Produsele casnice ale

companiei GRUNDIG îndeplinesc standardele
de siguranță aplicabile;
dacă aparatul sau cablul
de alimentare sunt avariate, acestea trebuie să
fie reparate sau înlocuite
de distribuitor, de un centru de service sau de un
lucrător de service calificat similar sau autorizat,
pentru a evita orice pericole. Reparațiile efectuate
defectuos sau de către
persoane necalificate pot
cauza pericol și riscuri
pentru utilizator.
▪ Nu demontați aparatul
în nicio situație. Nu sunt
acceptate solicitări de
garanție pentru deteriorări
cauzate de manevrarea
incorectă.
▪ A nu se lăsa niciodată aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
▪ Acest produs nu poate fi
utilizat de către copii.
▪ Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și
de către persoanele cu
capacități fizice, senzoriROMÂNĂ
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SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE_______________
ale sau mentale reduse
sau lipsă de experiență și
de cunoștințe dacă aceștia
au fost supravegheați sau
instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un
mod sigur și dacă înțeleg
pericolele
implicate.
Operațiunile de curățare și
de întreținere de către utilizator nu trebuie efectuate
de către copii, cu excepția
situației în care aceștia au
o vârstă de peste 8 ani și
sunt supravegheați.
▪ Copiii nu trebuie să se
joace cu produsul.
▪ Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când
acesta este în funcțiune.
Se recomandă foarte
multă atenție când produsul este utilizat lângă
copii și lângă persoane cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
▪ Înainte de utilizarea produsului pentru prima dată,
curățați cu atenție toate
componentele care vin
în contact cu alimentele.
Vă rugăm să citiți detaliile
din secțiunea „Curățare și
întreținere”.
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▪ Uscați aparatul și toate

componentele înainte de
a-l conecta la priza de
rețea și înainte de a atașa
accesoriile.
▪ Nu folosiți aparatul fără ingrediente în vas.
▪ Nu așezați niciodată aparatul, accesoriile, cablul de
alimentare sau ștecherul
pe suprafețe fierbinți sau
în apropierea acestora,
cum ar fi arzătoare pe gaz
sau electrice sau cuptorul
încins și nu le folosiți niciodată cu lichide sau cu alimente fierbinți.
▪ Nu utilizați aparatul pentru nimic altceva decât
destinația de utilizare.
Acesta este destinat
numai pentru tocarea alimentelor.
▪ Nu utilizați niciodată aparatul mai mult timp decât
este necesar pentru procesarea alimentelor.
▪ Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile umede
sau ude.
▪ Utilizați produsul doar cu
componentele furnizate.
▪ Aparatul a fost proiectat

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE_______________
pentru procesarea de alimente în cantități obișnuite
pentru gospodărie.
▪ Nu utilizați aparatul dacă
cuțitele sunt deteriorate
sau dacă prezintă semne
de uzură.
▪ Utilizați întotdeauna produsul pe o suprafață stabilă, netedă, curată și
uscată.
▪ Verificați cablul de alimentare să nu poată fi scos accidental din priză și aveți
grijă ca nicio persoană să
nu se poată împiedica de
acesta în timpul utilizării
produsului.
▪ Produsul trebuie să fie
poziționat astfel încât
ștecherul de alimentare să
fie întotdeauna accesibil.
▪ Se poate utiliza o spatulă
pentru îndepărtarea alimentelor din vas. Pentru a
face acest lucru, aparatul
trebuie oprit în prealabil.
▪ Acest produs nu este
adecvat pentru alimentele
uscate sau dure, deoarece
acest lucru va cauza tocirea lamelor.
▪ Scoateți oasele și sâmburii

din alimente, pentru a preveni defectarea cuțitelor și
a aparatului.
▪ Asigurați-vă că ați așezat
corect capacul pe vasul de
tocare, înainte de a porni
aparatul.
▪ Nu utilizați aparatul timp
de mai mult de 10 secunde
fără întrerupere, pentru a
preveni supraîncălzirea
acestuia.
▪ Țineți aparatul ferm de la
partea superioară în timpul utilizării.
▪ Alternați perioadele de utilizare a aparatului cu perioade de oprire a acestuia,
în loc să-l utilizați continuu.
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PE SCURT_ ____________________________
Stimate client,
Felicitări pentru achiziționarea noului tocător CH 8680 al companiei GRUNDIG.
Citiți cu atenție următoarele note de utilizare pentru a vă bucura un timp îndelungat de
produsele de calitate GRUNDIG.

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 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
Vezi ilustrația de la pagina 3.
A
B
C
D
E
F

Comutator pornit/oprit
Baza
Capac interior
Lamă superioară
Bol
Lamă inferioară

Rețetă de Salsa
Ingrediente:
3 roșii, fără semințe
1 ceapă roșie
1 cățel de usturoi
1 ardei gras roșu
1 ardei iute jalapeño, fără semințe
2 linguri de coriandru proaspăt
½ linguriță de sare
Mod de preparare:
Decojiți ceapa și puneți-o împreună cu usturoiul, cu ardeiul gras și cu ardeiul iute întrun vas și procesați până când ingredientele
sunt tăiate în cuburi mari. Adăugați treptat
roșiile, coriandrul și sarea și procesați de
câteva ori până când ingredientele sunt
amestecate corespunzător.
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FUNCȚIONARE_ ________________________
Note
Tocătorul dumneavoastră a fost proiectat pentru procesarea de cantități mici
de alimente și nu trebuie utilizat pentru
niciun alt scop.

▪▪

▪▪ Nu tocați ingrediente foarte dure, cum

ar fi boabe de cafea, nucșoară, cereale,
gheață sau oase. Scoateți tulpinile plantelor, cojile de nucilor și oasele, tendoanele și cartilagiile din carne.

▪▪ Aparatul trebuie scos din priză atunci
când nu este în uz.

Atenție
Nu atingeți cuțitele cu mâinile goale.
Cuțitele sunt foarte ascuțite.

▪▪

Cantități maxime și timp de procesare
Consultați tabelul pentru timpul de procesare și pentru cantitățile maxime.
Ingrediente

Cantitate maximă

Timp de preparare

Carne slabă (tăiată în cuburi
mici)

300 g

20 s

Brânză (tăiată în cuburi mici)

150 g

5 - 10 s

Ceapă/Usturoi (bucăți mici)

300 g

20 s

Roșii

300 g

15 - 20 s

Fructe (bucăți mici)

300 g

15 - 20 s

Alune de pădure

300 g

20 s

Pătrunjel

100 g

10 s

*Deasupra tabelului există timp de preparare estimat cu Nivel de viteză 2.
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INFORMAȚII____________________________
Curățare și îngrijire
Atenție
Niciodată nu folosiți 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!

▪▪ Deoarece cuțitele de tocare sunt atât de

ascuțite, vă rugăm să aveți grijă atunci
când le curățați. Nu se recomandă
curățarea acestora în mașina de spălat
vase.

imersați niciodată unitatea de bază
▪▪ Nu
B
sau cablul de alimentare în apă sau în
orice alte lichide și nu le țineți niciodată
sub apă de la robinet.

Notă
Înainte de utilizarea produsului după
curățare, uscați toate componentele cu
grijă utilizând un prosop moale.

▪▪

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 achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important
în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor
vechi. Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

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

Informații despre ambalaj

▪▪ Asigurați-vă că produsul este decuplat și

Ambalajele produsului sunt fabricate
din materiale reciclabile, conform reglementărilor noastre naționale de mediu. Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu
deșeurile menajere sau cu vreun alt tip de deșeuri.
Transportați-le la punctele de colectare pentru
ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

▪▪ Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul

Date tehnice

Depozitarea

▪▪ Dacă nu intenționați să folosiți aparatul
o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm
să-l depozitați cu grijă.
uscat complet.
aparatului.

▪▪ Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
▪▪ Asigurați-vă că produsul este întotdeauna menținut departe de copii.

Conformitate europeană cu
Directiva DEEE și 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).
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Alimentare: 220 ‒ 240 V~, 50/60 Hz
Putere: 800 W
Modificări tehnice și de proiectare rezervate.
Vă rugăm să consultați ultima
pagină a manualului de utilizare pentru secțiunile de utilizare
inițială,
generală
și
de
curățare.
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