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SIGURANŢĂȘIINSTALARE ______________________

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
manualul de utilizare înainte de 
a folosi acest aparat! Respectaţi 
toate instrucţiunile de siguranţă 
pentru a evita deteriorarea 
aparatului datorată utilizării 
necorespunzătoare!
Păstraţi manualul de utilizare 
pentru referinţe ulterioare. În 
cazul în care acest aparat va 
fi cedat unei terţe părţi, acest 
manual de instrucţiuni trebuie, 
de asemenea, predat împreună 
cu aparatul.

 █ Acest aparat este destinat 
ut i l izări i  exclusive în 
gospodărie. Nu este destinat 
utilizării profesionale în:

- bucătării destinate personalului 
din magazine, birouri și alte 
medii de lucru,
- ferme,
- clienţii hotelurilor, motelurilor și 
altor medii rezidenţiale;
- mediu hotelier.

 █ Nu folosiţi aparatul în baie.
 █ Verificaţi dacă tensiunea de 
alimentare de pe etichetă 
corespunde celei caracteristice 
sursei locale de alimentare. 
Singura modalitate de a 
deconecta aparatul de la 

reţea este prin îndepărtarea 
ștecherului din priza de perete.

 █ Pentru protecţie suplimentară, 
acest aparat trebuie conectat 
la un întrerupător de protecţie 
împotriva defecţiunilor de uz 
casnic, care nu depășește 30 
mA. Consultaţi un electrician 
pentru indicaţii suplimentare.

 █ Nu scufundaţi aparatul, cablul 
de alimentare sau ștecherul 
în apă sau în alte lichide. Nu 
menţineţi aparatul sub fluxuri 
de apă curentă și nu curăţaţi 
nici o piesă componentă a 
acestuia în mașina de spălat 
vase. Doar coșul filtrului și 
vasul de sticlă al cafetierei pot 
fi curăţate în siguranţă în raftul 
superior al mașinii de spălat 
vase sau cu apă și lichid de 
spălare.

 █ Înainte de a părăsi încăperea, 
deconectaţi fișa de alimentare 
după folosirea aparatului, 
înainte de a curăţa aparatul 
sau la apariţia oricărei erori. 
Nu deconectaţi fișa prin 
smulgerea cablului.

 █ Nu strângeţi, nu îndoiţi cablul 
de alimentare și nu îl frecaţi 
de muchii ascuţite, pentru a 
preveni deteriorarea acestuia.
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SIGURANŢĂȘIINSTALARE_________________

 █ Menţineţi cablul de alimentare 
departe de suprafeţele fierbinţi 
și de flăcări deschise.

 █ Nu utilizaţi aparatul cu un 
prelungitor.

 █ Nu utilizaţi niciodată aparatul 
dacă cablul de alimentare sau 
aparatul sunt deteriorate.

 █ Aparatele de uz casnic 
G RU N D I G  re s p e c t ă 
standardele de siguranţă 
aplicabile, astfel încât dacă 
aparatul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie reparat sau 
înlocuit de un centru de service 
autorizat pentru evitarea 
oricărui pericol. Lucrările de 
reparaţii defectuoase sau 
necalificate pot fi periculoase 
și pot provoca riscuri pentru 
utilizatori.

 █ Nu dezasamblaţi aparatul 
în nici o circumstanţă. Nu 
sunt acceptate pretenţii de 
garanţie pentru pagube 
cauzate de manipularea 
necorespunzătoare.

 █ Păstraţi întotdeauna aparatul 
și cablul acestuia la îndemâna 
copiilor cu vârsta mai mică de 
8 ani.

 █ Acest aparat poate fi utilizat 
de către copiii cu vârsta de cel 
puţin 8 ani și de persoanele cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau cu lipsă de 
experienţă și cunoștinţe dacă 
au fost supravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea 
aparatului într-un mod sigur, 
astfel încât să înţeleagă 
pericolele implicate. Curăţarea 
și întreţinerea aparatului nu 
vor fi efectuate de către copii 
decât dacă au vârsta mai 
mare de 8 ani și se află sub 
supravegherea unui adult.

 █ Copiii nu se pot juca cu 
aparatul.

 █ Înainte și după folosirea 
aparatului pentru prima 
dată, curăţaţi cu atenţie toate 
părţile care intră în contact cu 
apă sau alimente. Consultaţi 
detaliile complete în secţiunea 
„Curăţare și întreţinere”.

 █ Uscaţi aparatul și toate 
accesoriile înainte de a-l 
conecta la sursa de alimentare 
și înainte de a atinge orice 
piesă.

 █ Nu operaţi și nici nu puneţi 
nici o parte a acestui aparat 
pe sau în apropierea unor 
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SIGURANŢĂȘIINSTALARE_________________

suprafeţe fierbinţi, cum ar fi 
un arzător de gaz, plită sau 
cuptor încălzit.

 █ Nu folosiţi aparatul pentru 
nimic altceva decât pentru 
scopul pentru care a fost 
indicat în manualul de utilizare. 

 █ Orice utilizare incorectă ar 
putea determina vătămări 
potenţiale.

 █ Nu folosiţi niciodată aparatul 
în sau în apropierea locurilor și 
materialelor combustibile sau 
inflamabile.

 █ Operaţi aparatul numai cu 
piesele livrate.

 █ Utilizaţi întotdeauna aparatul 
pe o suprafaţă stabilă, plată, 
uscată și nealunecoasă.

 █ Asiguraţi-vă că nu există 
niciun pericol de smulgere 
accidentală a cablului de 
alimentare sau că cineva 
ar putea să oprească 
funcţionarea atunci când 
aparatul este în uz.

 █ Unitatea prevăzută cu 
lame este foarte ascuţită! 
Manipulaţi unitatea cu atenţie, 
în special în timpul curăţării, 
pentru a evita rănirea.

 █ Nu folosiţi aparatul dacă 
unitatea prevăzută cu lame 
este deteriorată sau prezintă 
semne de uzură.

 █ Nu curăţaţi niciodată aparatul 
cu mâinile goale.

 █ Nu încercaţi niciodată să 
folosiţi aparatul fără capac.

 █ Nu îndepărtaţi capacul până 
când lamele nu se opresc 
complet.

 █ O spatulă poate fi utilizată 
pentru a înlocui substanţele 
din cana de sticlă.Aparatul 
trebuie să fie oprit înainte de 
realizarea acestei operaţii.

 █ Pentru a evita stropirea, 
inseraţi complet cârligul de 
aluat / bătătorul în amestecul 
de alimente înainte de a porni 
mixerul.

 █ Nu utilizaţi aparatul pen-
tru altceva decât pentru 
uzul prevăzut. Mixerul de 
mână este destinat numai 
amestecării alimentelor.

 █ Nu detașaţi niciodată 
bătătoarele sau cârligele de 
aluat de pe corpul principal 
în timp ce aparatul este încă 
conectat la sursa de alimen-
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tare. Întotdeauna deconectaţi 
aparatul de la sursa de ali-
mentare.

 █ Nu curăţaţi niciodată 
bătătoarele sau cârligele de 
malaxare sub flux de apă 
în timp ce acestea sunt încă 
conectate la corpul principal.

 █ Protejaţi întotdeauna unitatea 
motorului de apă sau de umi-
ditate excesivă.

 █ Aveţi grijă dacă utilizaţi lichid 
fierbinte în blender, deoa-
rece acesta poate fi scos din 
aparat din cauza formării de 
aburi.

 █ Opriţi aparatul și deconectaţi-l 
de la sursă înainte de a 
schimba accesoriile sau de a 
vă apropia de componentele 
care se deplasează în uz.
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PREZENTAREGENERALĂ___________________

Dragă client,

Felicitări pentru achiziţionarea noului dvs.

Mixer manual GRUNDIG HM 8680.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele manua-
lul de utilizare pentru a vă bucura pe deplin de 
calitatea produsului dumneavoastră GRUNDIG 
pe o perioadă îndelungată de timp. 

Oabordareresponsabilă!
GRUNDIG se concentrează asu-
pra condiţiilor de muncă sociale 
convenite contractual, cu salarii 
corecte atât pentru angajaţii in-
terni, cât și pentru furnizori. De ase-
menea, acordăm o mare 

importanţă utilizării eficiente a materiilor prime, 
având în vedere reducerea continuă a deșeurilor 
de plastic în fiecare an. În plus, toate accesoriile 
noastre sunt disponibile timp de cel puţin 5 ani de 
la achiziţionarea oricărui produs.

Pentru un viitor care merită trăit.

Pentru cele mai bune motive. Grundig.

Bătătoare
Cu ajutorul bătătoarelor, puteţi prepara ameste-
curi ușor de mixat, cum ar fi ouă, albușuri de ou, 
smântână, maioneză, piure, creme, sosuri și ame-
stecuri de budincă.

Cârligedemalaxare
Cu ajutorul malaxoarelor pentru aluat, puteţi pre-
para aluat de consistenţă mare și aluat de patise-
rie, cum ar fi aluatul de cartofi pentru prepararea 
găluștelor de cartofi și clătitelor de cartofi.

Descriereprodus
Consultaţi figura de la pagina 3.

A  Bătătoare

B  Sloturi de accesorii pentru bătătoare și mala-
xoare pentru aluat

C  Comutatorul de deblocare a accesoriilor

D  Controlul vitezei

E  Butonul Turbo

F  Malaxoare pentru frământare

G  Capacul inferior al mixerului

H  Unitate motor

I  Capac median

J  Bol de sticlă

K  Lama superioară

L  Lama inferioară
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MODDEOPERARE_________________________

Preparare
1Îndepărtaţi toate ambalajele și materialele 

autocolante și aruncaţi-le în conformitate cu 
reglementările legale aplicabile.

2Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, 
curăţaţi bătătoarele și accesoriile pentru malax-
are aluat (vezi secţiunea „Curăţare și îngrijire”).

Mixare
1Asiguraţi-vă că cablul de alimentare a fost 

deconectat de la priza de perete, iar comanda 
de turaţie este setată la viteza 0 înainte de 
atașarea bătătoarelor sau a malaxoarelor la 
mixer.

2Introduceţi bătătoarele A  sau malaxoarele 
G  în locașurile accesorii pentru batere și 
frământare B  de pe mixer până când se 
blochează în poziţie.

Notă
 █ Introduceţi mai întâi bătătorul cu 2 butuci, apoi 

introduceţi bătătorul cu 4 butuci.

3Introduceţi ștecherul în priza de perete.
4Înainte de a porni mixerul de mână, împingeţi 

bătătoarele A  sau malaxoarele F  în ameste-
cul de alimente.

5Setaţi comanda de viteză D  la viteza dorită. 
(Setări de viteză de la 1 la 6). 
– Aparatul va începe să funcţioneze.

Notă
 █ Selectaţi un nivel de viteză adecvat, în funcţie 

de tipul alimentului. În timpul amestecării, puteţi 
apăsa butonul Turbo E  pentru a ridica pentru 
scurt timp nivelul vitezei la viteza maximă. 
Viteza butonului Turbo E  corespunde nivelu-
lui 6 al comenzii de viteză D .

Atenţie
 █ Aici, cantitatea standard înseamnă că făina 

utilizată ar trebui să fie sub limita de 900g pen-
tru fiecare amestec și raportul de apă adăugat 
ar trebui să fie de aproximativ 72 g de apă 
pentru fiecare 100 g de făină.

6După finalizarea operaţiilor, setaţi comanda 
de viteză D  la viteza 0. Deconectaţi ștecherul 
de la priza de perete. Așteptaţi ca aparatul să 
se oprească complet, apoi scoateţi mixerul din 
amestecul procesat.

7Ţineţi bătătoarele A  sau accesoriile de malax-
are F  cu o mână și împingeţi comutatorul de 
deblocare a accesoriilor C . 
– Accesoriile A  sau malaxoarele F  vor fi elibe-

rate.

Atenţie
 █ Nu apăsaţi niciodată comutatorul de deblo-

care a accesoriilor C  decât dacă comutatorul 
de viteză este în poziţia 0 și aparatul este de-
conectat de la priza de perete.

Sugestiișisfaturi
 █ Pentru a evita amestecarea cojilor de ou cu ali-

mentele din recipient, mai întâi puneţi-le într-un 
recipient separat. Apoi adăugaţi-le în amestec.

 █ Nu uitaţi că condiţiile climatice, diferenţele 
de temperatură sezoniere, temperatura și 
consistenţa ingredientelor ar putea afecta tim-
pul necesar pregătirii, precum și rezultatele.

 █ Întotdeauna începeţi operarea aparatului cu 
viteză redusă. Creșteţi treptat viteza până când 
atingeţi limita recomandată pentru alimentele 
pe care le amestecaţi. 

Tocarea
1Așezaţi lama de tăiere inferioară F  pe 

containerul de sticlă J , ţinându-i partea din 
plastic și apoi plasaţi lama de tăiere superioară 
K  pe axul fix al lamei inferioare.
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1

2

2Scoateţi capacul sub mixer rotindu-l în sens 
contrar acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că 
aparatul este deconectat.

2

1

3Așezaţi capacul intermediar I  și apoi uni-
tatea motoare H  pe containerul de sticlă 
J  rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. 
Conectaţi aparatul.

1

23

4Deplasaţi butonul de operare D  la un nivel de 
viteză aleator și operaţi aparatul apăsând bu-
tonul turbo E . 

5După finalizarea operaţiilor, deplasaţi butonul 
de operare D  în poziţia „0” și așteptaţi ca 
aparatul să se oprească complet.

6Deconectaţi aparatul. Scoateţi unitatea moto-
rului H  rotindu-l în sens invers acelor de cea-
sornic. Apoi scoateţi capacul intermediar I  
trăgând în sus.
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MODDEOPERARE_________________________

3

21

7Scoateţi mai întâi lama de tăiere superioară 
K  și apoi lama de tăiere inferioară L  din in-
teriorul recipientului de sticlă prin menţinerea 
laturii de plastic în interior. Scoateţi alimentele 
procesate din containerul de sticlă J .

2

1

8Atașaţi capacul inferior al mixerului G  pe care 
l-aţi scos rotindu-l în sensul acelor de ceasor-
nic. Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat.

Notă
 █ Când capacul inferior al mixerului G  nu 

este fixat corect, numai butonul turbo E  
funcţionează și nu este disponibilă setarea 
vitezei.

1

2

Cantităţimaximeșitimpde
procesare
Consultaţi tabelul pentru timpul de procesare și 
cantităţile maxime.
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Ingrediente Cantitatemaximă
Timp

procesare

Ouă 60 g

5 sZahăr pudră 120 g

Amidon 140 g

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

Brânză (tăiată în cuburi mici) 150 g 5 - 10 s

Ceapă / usturoi
(bucăţi mici) 300 g 20 s

Roșii 300 g 15 - 20 s

Fructe (bucăţi mici) 300 g 15 - 20 s

Alune 300 g 20 s

Pătrunjel 100 g 10 s

Curmale 500 g 5 s
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INFORMAŢII______________________________

Curăţareșiîngrijire
Atenţie

 █ Nu folosiţi niciodată benzină, solvenţi, 
detergenţi abrazivi sau obiecte metalice și 
perii dure pentru a curăţa aparatul.

1Opriţi aparatul și deconectaţi-l de la priza de 
perete.

2Lăsaţi aparatul să se răcească complet.

3Utilizaţi o cârpă umedă moale pentru a curăţa 
exteriorul aparatului.

Atenţie
 █ Nu puneţi niciodată aparatul sau cablul de ali-

mentare în apă sau în alte lichide și nu le ţineţi 
niciodată sub flux de apă.

4Curăţaţi bătătoarele A  sau cârligele de mal-
axare F  cu apă caldă și săpun. Apoi, clătiţi 
bătătoarele sau cârligele de malaxare cu apă 
limpede și uscaţi-le bine. De asemenea, acce-
soriile de malaxare pot fi curăţate în mașina de 
spălat vase.

5Curăţaţi capacul de mijloc numai cu o cârpă 
umedă. Nu plasaţi capacul sub flux de apă și 
nu-l puneţi niciodată în apă. Apa ar putea să 
pătrundă în interiorul carcasei.

Notă
 █ Înainte de a utiliza aparatul după curăţare, 

uscaţi toate componentele cu atenţie folosind 
un prosop moale.

 █ Recipientul de sticlă J  și capacul din mijloc 
pot fi spălate pe raftul superior al mașinii de 
spălat vase.

Depozitare
Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul pentru o 
perioadă lungă de timp, depozitaţi-l cu atenţie. 
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat și com-
plet uscat.

Depozitaţi aparatul într-un loc răcoros și uscat. 
Asiguraţi-vă că aparatul nu este la îndemâna 
copiilor.

RespectareadirectiveiRoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Di-
rectiva UE RoHS (2011/65 / UE). Produsul nu 
conţine materiale dăunătoare și interzise specifi-
cate în directivă.(WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și 
materiale de înaltă calitate, care pot fi 
refolosite și sunt adecvate pentru recic-
lare.
Prin urmare, nu aruncaţi produsul în 

același loc cu deșeurile menajere normale la 
sfârșitul duratei de viaţă. Este indicat să depuneţi 
produsul la un punct de colectare pentru recic-
larea echipamentelor electrice și electronice. 
Adresaţi-vă autorităţilor locale din zona dvs. 
pentru a afla amănunte despre aceste puncte de 
colectare. Ajutaţi la protejarea mediului și a resur-

selor naturale prin reciclarea produselor uzate.

Informaţiidespreambalaje
Ambalajele produsului sunt fabricate 
din materiale reciclabile în conformita-
te cu regulamentele naţionale de me-
diu. Nu aruncaţi materialele de amba-

lare împreună cu deșeurile menajere sau alte 
deșeuri. Acestea trebuie predate la punctele de 
colectare ale materialelor de ambalare, desem-
nate de către autorităţile locale. 
Datetehnice

 

Alimentareelectrică: 220 - 240V~, 50/60 
Hz 

Putere:700 W 

Modificări tehnice și de proiectare rezervate.


