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Vă rugăm să citiți cu atenție 
manualul de instrucțiuni îna-
inte de utilizarea produsului! 
Urmați toate instrucțiunile 
de siguranță pentru evita-
rea deteriorării cauzate de 
o utilizare necorespunză-
toare! 
Păstrați manualul de 
instrucțiuni pentru o viitoa-
re consultare. Dacă acest 
produs va fi încredințat unei 
terțe părți, atunci trebuie 
predat și acest manual de 
instrucțiuni. 
▪	Acest produs este desti-

nat doar pentru uz casnic 
privat și nu este adecvat 
pentru utilizare profesio-
nală de catering. Acesta 
nu trebuie folosit în sco-
puri comerciale.

▪	Cuțitele sunt foarte 
ascuțite! Mânuiți cuțitele 
ascuțite cu cea mai 
mare grijă și urmați toate 
instrucțiunile, în special în 
timpul scoaterii și curățării, 
pentru a evita vătămarea. 

▪	Verificați dacă tensiunea 
de alimentare menționată 
pe eticheta de clasificare 
corespunde cu tensiunea 
dumneavoastră locală. 

Singura cale pentru de-
conectarea produsului de 
la priză este să scoateți 
ștecherul din priză. 

▪	Aveți grijă în cazul în care 
se toarnă lichid fierbinte în 
blender, deoarece acesta 
poate fi aruncat din apa-
rat din cauza producerii 
bruște de abur.

▪	Se recomandă instalarea 
unui dispozitiv acționat 
prin curent rezidual (RCD) 
pentru protecție suplimen-
tară, cu un curent rezidual 
nominal de operare care 
nu depășește 30 mA în 
circuitul electric al băii dvs. 
Cereți sfatul instalatorului 
dumneavoastră.

▪	Nu imersați carcasa moto-
rului, cablul de alimentare 
sau ștecherul în apă sau în 
alte lichide. Nu-l țineți sub 
apă curentă. Numai capa-
cul și cana din sticlă pot 
fi curățate în siguranță cu 
apă și cu detergent lichid 
de vase sau în mașina de 
spălat vase. 

▪	Deconectați cablul de ali-
mentare după utilizarea 
aparatului, înainte de a-l 

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________
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curăța sau de a părăsi în-
căperea și dacă apare o 
defecțiune. Nu deconectați 
ștecherul de alimentare 
trăgând de cablu. 

▪	Nu striviți și nu pliați ca-
blul de alimentare, și nici 
nu-l trageți peste margini 
tăioase, pentru a preveni 
deteriorarea. 

▪	Feriți cablul de alimentare 
de suprafețe fierbinți și foc 
deschis. 

▪	Nu folosiți aparatul cu pre-
lungitor. 

▪	Nu folosiți niciodată apara-
tul dacă acesta sau cablul 
său de alimentare este de-
teriorat. 

▪	Pentru a evita perico-
lul datorat unei resetări 
neintenționate a limitării de 
temperatură, acest aparat 
trebuie să nu fie alimentat 
printr-un dispozitiv extern 
de comutare, cum ar fi un 
comutator temporizat, și 
să nu fie conectat la un cir-
cuit care este în mod frec-
vent pornit și oprit de către 
furnizorul de energie.

▪	Produsele noastre GRUN-
DIG sunt corespunză-

toare cu standardele de 
siguranță aplicabile; dacă 
produsul sau cablul de ali-
mentare sunt deteriorate, 
acestea trebuie să fie re-
parate sau înlocuite de un 
centru de service pentru 
evitarea oricărui pericol. 
Reparațiile efectuate de-
fectuos sau de către per-
soane 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. 

▪	Acest produs nu poate fi 
utilizat de către copii. A nu 
se lăsa niciodată aparatul 
și cablul de alimentare la 
îndemâna copiilor. 

▪	Copiii nu trebuie să se 
joace cu produsul.

▪	Produsul nu trebuie utili-
zat de către următoarele 
persoane, inclusiv copii: 
persoane cu capacitați 
fizice, senzoriale sau 
mentale limitate sau 
care nu au experiența și 
cunoștințele necesare.  

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________
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Acest lucru nu se aplică 
celor din urmă dacă au pri-
mit instructajul de utilizare 
a produsului sau dacă îl 
utilizează sub suprave-
gherea unei persoane res-
ponsabile de siguranța lor.

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

▪	Acest produs nu poate fi 
utilizat de către copii.

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

▪	Nu lăsați produsul nesu-
pravegheat atunci când 
acesta este în funcțiune. 
Se recomandă foarte 
multă atenție când pro-
dusul este utilizat lângă 
copii și lângă persoane cu 
capacități fizice, senzori-
ale sau mentale limitate. 

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

▪	Nu utilizați și nu plasați 
nici o componentă a aces-
tui produs pe suprafețe 
fierbinți sau în apropierea 
acestora, cum ar fi un ar-
zător de gaz, un încălzitor 
electric sau un cuptor în-
călzit.

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

▪	Nu utilizați niciodată pro-
dusul în locuri cu materiale 
combustibile sau infla-
mabile sau în apropierea 
acestora. 

▪	Utilizați produsul doar cu 
componentele furnizate. 

▪	Nu utilizați niciodată pro-
dusul cu mâinile umede. 

▪	Nu așezați niciodată apa-
ratul, accesoriile, cablul de 
alimentare sau ștecherul 
pe suprafețe fierbinți, cum 
ar fi arzătoare pe gaz sau 
încălzitoarele electrice sau 
suprafețele fierbinți ale 
cuptorului.

▪	Utilizați întotdeauna pro-
dusul pe o suprafață sta-
bilă, plană, curată, uscată 
şi aderentă. 

▪	Verificați cablul de alimen-

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________
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tare să nu poată fi scos ac-
cidental din priză și aveți 
grijă ca nicio persoană să 
nu se poată împiedica de 
acesta în timpul utilizării 
produsului. 

▪	Așezați produsul astfel 
încât ștecherul de alimen-
tare să fie întotdeauna ac-
cesibil. 

▪	Unitatea cuțitelor este 
foarte ascuțită! Mânuiți 
unitatea cuțitelor cu cea 
mai mare grijă, în special 
în timpul curățării acesteia, 
pentru a evita vătămarea. 

▪	Nu utilizați aparatul dacă 
unitatea cuțitelor este de-
teriorată sau dacă prezintă 
semne de uzură. 

▪	Nu curățați niciodată pro-
dusul cu mâinile goale. 

▪	Nu încercați niciodată 
să utilizați aparatul fără 
capac. 

▪	Nu încercați să scoateți 
capacul până când nu 
s-au oprit complet cuțitele. 

▪	Se poate utiliza o spatulă 
pentru îndepărtarea in-
gredientelor de pe vasul 
din sticlă. Aparatul tre-
buie oprit înainte de a face 

SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE ______________

acest lucru. 
▪	Nu lăsați niciodată apara-

tul să funcționeze mai mult 
timp decât este necesar 
pentru procesarea alimen-
telor. 

▪	Scoateți oasele și sâmburii 
din alimente, pentru a pre-
veni deteriorarea unității 
cuțitelor și a aparatului.

▪	Acest aparat este desti-
nat numai pentru utilizare 
pentru scurt timp și trebuie 
utilizat continuu numai 
timp de maximum 1 minut. 
După utilizare, lăsați apa-
ratul să se răcească sufi-
cient. 

▪	Opri ț i  aparatul  ș i 
deconectați-l de la sursa 
de alimentare înainte de 
a schimba accesoriile sau 
de a vă apropia de compo-
nentele mobile în uz.
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PE SCURT ____________________________
Stimate client, 
Felicitări pentru achiziționarea noului 
Personal Power Blender SM 7680 de la 
GRUNDIG.
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele 
note de utilizare, pentru a vă bucura pe 
deplin de calitatea produsului GRUNDIG 
pentru 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, acor-

dăm o mare importanță utilizării eficiente a 
materiilor prime, cu reducerea continuă a 
mai multor tone de deșeuri din plastic în fi-
ecare 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  Cană
B  Cuțit de tocare 
C  Carcasă motor 
D  Buton de pornire/ oprire
E  Amestecare automată
F  Buton Puls
G  Piciorușe antiderapante
H  Rolă de cablu
I  Capacul vasului 
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Pregătire
Atenție 
	▪ Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de 

alimentare înainte de a schimba accesoriile sau 
de a vă apropia de componentele mobile în uz.

	▪ Unitatea cuțitelor este foarte ascuțită! Mânuiți 
unitatea cuțitelor cu cea mai mare grijă, în spe-
cial în timpul curățării acesteia, pentru a evita 
vătămarea.

Note
	▪ Asigurați-vă că adânciturile de pe fundul cănii 

A  se potrivesc cu cele de pe carcasa moto-
rului C .

	▪ Tăiați alimentele în bucăți mici înainte de a fo-
losi aparatul.

Amestecarea 
Note
	▪ Adăugați apă, pentru a asigura funcționarea 

lină a blenderului cu cană. 

	▪ Amestecați 3 unități de alimente dure și 2 unități 
de apă, pentru a vă bucura de o funcționare 
lină a blenderului cu cană. (adică: 60 g alimente 
dure40 ml apă)

Atenție 
	▪ Nu introduceți și nu amestecați alimente sau 

lichide fierbinți în cana A . Dacă preparați 
supă, asigurați-vă că temperatura lichidului nu 
depășește 40°C.

	▪ Nu lăsați niciodată blenderul cu cană să 
funcționeze în gol (fără alimente). 

	▪ Nu lăsați blenderul cu cană să funcționeze 
când cana A  nu se află pe carcasa motorului 
C . 

	▪ Nu mișcați și nu rotiți cana A  după ce ați 
așezat-o corect în poziția ei.

Amestecare automată
Apăsați Amestecare automată E . Lumina butonu-
lui se va aprinde. Produsul va funcționa conform 
programului auto timp de 60 s, apoi se va opri au-

tomat. Apăsați din nou pe Amestecare automată 
sau apăsați butonul Pornire/ oprire D  pentru a 
opri produsul din funcționare.

Butonul Puls
	▪ Mențineți apăsat butonul Puls F  pentru a în-

cepe amestecarea. Lumina butonului se va 
aprinde. Eliberați butonul la sfârșitul ameste-
cării. 

Notă
	▪ Fiecare apăsare a unității de operare ce du-

rează 1 până la 2 secunde reprezintă un Puls. 
Puls este o funcție cu impact. Datorită acestei 
funcții veți avea rezultate mai bune la ames-
tecare.

Atenție 
	▪ Nu utilizați niciodată blenderul mai mult de 1 

minut, în caz contrar acesta se va supraîncălzi.

	▪ După utilizarea aparatului timp de 1 minut, 
lăsați-l să se răcească înainte de a-l utiliza nou.

	▪ Asigurați-vă că motorul este închis și s-a oprit 
complet înainte de a scoate cana A  din car-
casa motorului C .

	▪ Nu puneți nici o ustensilă (racletă, furculiță etc.) 
în cana A  în timp ce funcționează blenderul.

Cantități maxime și timp de procesare 
	▪ Consultați tabelul Cantități maxime și timpul de 

procesare  

Ingrediente Cantități ma-
xime

Timp de 
preparare

Fructe 100 - 200 g 20 - 30 
secunde

Suc de fruc-
te

100 - 200 g 
fructe + apă 
(opțional) 

20 - 30 
secunde

Milkshake 100 g fructe +
300 ml lapte

20 - 30 
secunde

FUNCȚIONARE ________________________
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INFORMAȚII ___________________________

Sfaturi pentru amestecare
	▪ Atunci când amestecați alimente solide, 

cum ar fi legumele crude, carnea crudă 
sau gătită și fructele, tăiați-le întotdeauna 
în bucăți de cel mult 2-5 cm înainte de a 
le introduce în cană A . Nu amestecați 
mai mult de 2 căni din același aliment în 
același timp. Acest lucru va grăbi procesul 
de amestecare și va reduce uzura lamelor 
de amestecare.

	▪ Introduceți întotdeauna alimentele lichide în 
cana A , dacă nu urmați o rețetă care cu-
prinde alte instrucțiuni.

	▪ Pentru amestecul băuturilor, introduceți 
toate ingredientele în cana A  în același 
timp.

	▪ Evitați amestecarea excesivă. De obicei, 
trebuie să amestecați timp de câteva se-
cunde.

	▪ Amestecarea în exces poate cauza terciui-
rea alimentelor.

Curățare și îngrijire 
Atenție 
	▪ Nu utilizați niciodată solvenți pe bază de 

petrol, substanțe abrazive, obiecte metalice 
sau perii aspre pentru curățarea aparatului. 

	▪ Lamele unității de tăiere sunt foarte ascuțite! 
Mânuiți lamele cu cea mai mare grijă pentru 
a evita vătămarea. 

	▪ Nu curățați niciodată produsul cu mâinile 
goale. 

	▪ Curățați blenderul cu cană după fiecare uti-
lizare. Nu lăsați resturi de alimente să se 
întărească pe cană sau înăuntrul acesteia. 
Aceasta va face o curățare ulterioară mai 
dificilă.

	▪ Nu utilizați apă aflată la temperatura de fier-
bere. Rulmenții ansamblului pentru cuțite 
au fost concepuți cu un lubrifiant pentru în-
treaga durată de funcționare; expunerea la 
apă aflată la temperatura de fierbere poate 
deteriora acești rulmenți și poate scurta du-
rata de funcționare a blenderului.

Notă 
	▪ Nu introduceți baza motorului sau unitatea 

lamei în lichid și nu le introduceți în mașina 
de spălat vase. Numai capacul I  și cana 
A  pot fi introduse și lăsate în mașina de 
spălat vase.

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. 

	▪ Asigurați-vă că produsul este întotdeauna 
păstrat la loc inaccesibil copiilor.

Conformitate 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).

Acest simbol indică faptul că produ-
sul nu trebuie eliminat cu alte 
deșeuri menajere la finalul perioa-
dei de utilizare. Dispozitivele utiliza-
te trebuie returnate la punctul speci-
al de reciclare de dispozitive electri-

ce și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme 
de colectare contactați autoritățile locale sau 
distribuitorul de la care a fost achiziționat pro-
dusul. Fiecare gospodărie are un rol important 
în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor 
vechi. Eliminarea corespunzătoare a electro-
casnicelor utilizate ajută la prevenirea posibi-
lelor consecințe negative pentru mediu și să-
nătatea umană.

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

Informații despre ambalaj
Materialele de ambalare a produ-
sului sunt fabricate din materiale 
reciclabile, în conformitate cu re-
glementările naționale de mediu. 

Materialele utilizate pentru ambalaj nu tre-
buie 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.

Date tehnice 
 

Alimentare: 220 - 240V~, 50 - 60 Hz 
Putere: 1000 W 

Modificări tehnice și de proiectare rezerva-
te.

Pentru punerea în funcțiune, 
utilizare generală și curățare 
urmați instrucțiunile de la pa-
ginile 4-5 ale acestui manual 
de operare.
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