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                  Blender  
                Fitness Mix 

Voltaj/frecvenţă: 220-240V~50/60Hz 

Putere nominală/max: 500/600 W 

                      
 
 
 
 

 
 

Pentru o folosire cât mai bună a blenderului, citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare! 
Păstraţi-l cu grijă şi pentru o consultare ulterioară! 

Importator 
Smart Electro-Distribution SRL 
Bvd. Basarabia, 256, poarta 3 - 
Faur, sector 3, Bucureşti, România  
Tel. 0040 21 2423171  
Fabricat în PRC 



 

 2 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

 Verificaţi mai întâi voltajul prizei de alimentare. Acesta trebuie să fie 220-240 V. 

 Nu introduceţi în priză aparatul decât după ce acesta a fost montat. 

 Nu utilizaţi aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate sau dacă 

acesta nu funcţionează corespunzător. În această situație vă rugăm să luați legătura cu 

service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, reparat sau înlocuit.  

 Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități 

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția ca 

aceștia să fie supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi 

înțeles pericolele implicate. 

 Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. 

 Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere. 

 Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priza electrică înaintea asamblării, dezasamblării 

sau curăţării. Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta 

trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat service sau de alte persoane 

calificate. 

 Lamele au marginile foarte ascuțite. Aveți grijă la manevrarea sau curățarea acestora. 

 Acest aparat poate fi utilizat în mod continuu maxim 30 de secunde, urmat de o pauză de 

30 de secunde. După 6 repetiții de utilizare și pauză, aparatul trebuie lăsat până se răcește 

complet. 

 Nu utilizaţi niciodată aparatul în scopuri diferite de destinaţia de utilizare prevăzută a 

acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizaţi acest aparat în spaţii 

exterioare. 

 Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile uscate înainte de a manevra cablul de alimentare, 

ștecherul sau de a porni aparatul. 

 Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă, sigură, uscată şi plană. 

 Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafeţe care pot atinge temperaturi înalte 

(cum ar fi plitele cu gaz sau electrice). 

 Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare 

sau dacă prezintă scurgeri. 
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 Nu introduceţi niciodată baza cu motor a aparatului sau ştecherul cablului de alimentare în 

apă sau în alte lichide. 

 Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea unui blat de lucru, să 

atingă suprafeţe fierbinţi sau să fie înnodat, prins sau strivit. 

 Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării. 

 Nu utilizați niciodată un accesoriu sau dispozitiv nerecomandat de producător. 

 Nu procesați lichide fierbinți sau care fierb. Lăsați-le să se răcească înainte de a le procesa. 

 Nu încercați niciodată să puneți ansamblul lamelor singur pe unitatea motorului. 

 

ATENŢIE 

Ca o măsură de siguranţă suplimentară, cablul de alimentare poate 

fi introdus în priză după ce vasul de mixare şi ansamblul de lame a 

fost montat corespunzător pe baza blenderului. 

După utilizarea aparatului şi, înainte de a demonta vasul de mixare 

din bază, mai întâi scoateţi cablul de alimentare din priză.  

 

DESCRIERE 

A – baza blenderului(cu motor)  

B – ansamblul de lame  

C – inel din silicon anti-alunecare  

D – vas de mixare  

E – capac cu sistem anti-scurgere 
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de alimentare înaintea 

asamblării, dezasamblării sau curățării. Nu încercați niciodată să puneți ansamblul lamelor 

singur pe unitatea motorului. 

1. Adăugați ingredientele preferate în vasul de mixare. Nu umpleți vasul peste nivelul maxim 

marcat pe vas. 

2. Montați ansamblul lamelor (prin răsucire) pe capătul deschis al vasului. Strângeți-l bine. 

3. Întoarceți vasul invers astfel încât ansamblul lamelor să se afle la bază, apoi aliniați 

ansamblul lamelor cu marginea unității motorului. 

4. Apăsați ușor vasul în jos, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când vasul se va 

fixa bine. Blenderul nu va funcționa dacă vasul nu este blocat corect. 

5. Nu porniţi aparatul fără ca să aveţi ingrediente în vasul de mixare.  

6. Astfel, pentru a porni blenderul există 2 variante: 

 Fie introduceţi cablul de alimentare în priză, montaţi ansamblul de lame în vasul 

de mixare, apoi întoarceţi întreg ansamblul cu lamele în partea de jos, 

pozitionaţi-l pe baza blenderului și răsuciţi ușor vasul de mixare în sensul acelor 

de ceasornic până se fixează în pinii de blocare. În acest moment, aparatul va 

începe să funcţioneze. 

 Fie introduceţi cablul de alimentare în priză după ce aparatul a fost asamblat în 

întregime (după ce aţi montat ansamblul de lame pe vasul de mixare și apoi aţi 

fixat întreg ansamblul în baza blenderului).  

7. Când ați terminat de amestecat băutura, pentru a opri aparatul rotiți vasul în sens invers 

acelor de ceasornic până când acesta împreună cu ansamblul de lame se eliberează din 

corpul-bază al blenderului sau pur și simplu scoateți cablul de alimentare din priză(trăgând 

de ștecher și nu de cablu).  

 Întoarceți vasul în poziție verticală, apoi deșurubați ansamblul lamelor și montați 

capacul vasului.  

 Închideți ferm clapeta capacului reetanșabil până când se aude „clic”. Acesta nu 

va permite eliberarea lichidului în mod accidental în exteriorul său. 
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Acest vas de mixare(pahar), tip sport, prezintă urmatoarele caracteristici: 

 Are capacitate de 570 ml. 

 Este un vas din Tritan™ Copolyester(tip plastic), 100% fără BPA(Bisphenoli A) 

 Nu rămân urme de pete, gusturi şi mirosuri 

 Rezistent termic şi la şocuri mecanice 

 Practic, uşor de folosit şi întreţinut 

 Poate fi transportat în orice tip de suport, la bicicletă, în maşină, la sala de fitness 

La strivirea gheții, adăugați întotdeauna şi o cantitate mică de lichid înaintea procesării 

pentru a împiedica deteriorarea posibilă a lamelor.  

INFORMAŢII IMPORTANTE 

1. Acest aparat poate fi utilizat in mod continuu maxim 30 de secunde, urmat de o pauză de 

30 de secunde. După 6 repetiții de utilizare și pauză, aparatul trebuie lăsat până se răcește 

complet. 

2. Vasul şi capacul pot fi spălate în maşina de spălat vase.  

3. Acest aparat poate fi folosit la prepararea mixurilor de fructe/legume cu apă, lapte sau alte 

lichide.Totodată, poate fi folosit şi la prepararea de supe creme, piureuri delicioase, etc. 

Înainte de a amesteca fructele şi legumele, acestea trebuiesc tăiate în bucăti mici pentru o 

omogenizare mai rapidă.  

4. În cazul mărunţirii bucătilor de gheaţă, vă rugăm să vă asiguraţi că acestea nu sunt mai 

mari de 2x2cm, iar cantitatea de gheaţă care poate fi măcinată o dată nu poate depăşi 90g. 

Totodată, atunci când măcinaţi gheaţă, adăugaţi în acelaşi timp şi putin din lichidul care se 

doreşte a fi omogenizat.  

5. Dacă aţi supraîncărcat vasul de mixare, atunci motorul se va opri automat. În acest 

moment scoateţi cablul de alimentare din priză, goliţi vasul de mixare, aşteptaţi 15 min. 

pentru a se răci, apoi folosiţi aparatul din nou.  

ATENŢIE: NU SCUFUNDAȚI UNITATEA MOTORULUI, CABLUL DE ALIMENTARE 

SAU ȘTECHERUL ÎN APĂ SAU ÎN ORICE ALT LICHID! 

 Ștergeți unitatea motorului doar cu o lavetă umedă. 

 Spălați ansamblul lamelor în apă călduță cu săpun. Clătiți-le și uscați-le riguros. Pentru 

depunerile persistente acumulate în jurul lamei, folosiți cu atenție o perie de spălare. 
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 Spălați vasul și capacul în apă călduță cu săpun. Clătiți-le și uscați-le riguros. Alternativ, 

vasul și capacul pot fi spălate în mașina de spălat vase. 

 Nu folosiţi agenti abrazivi de curăţare, solvenţi, alcool sau detergenţi agresivi/acizi. 
 

DEPOZITAREA 

Depozitați blenderul în ambalajul original sau într-un loc curat și uscat. Asigurați-vă că toate 

componentele sunt dezasamblate și nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Puneți capacul 

lamelor peste ansamblul lamelor pentru protecție sporită. 

 

                                  FIŞA PRODUSULUI 
1. Marca comercială a producătorului: ..................................................................          

2. Modelul de fabricaţie: ...................................................................................... Fitness Mix 

3. Tipul aparatului: .............................................................................. Blender de bucătărie 

4. Importator: ............................................................... SC Smart Electro-Distribution SRL 

5. Adresă importator: bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sect 3, Bucureşti, România 

6. Putere nominală/maximă(W): .............................................................................. 500/600 

7. Capacitate vas mixare(ml): ........................................................................................... 570  

8. Material vas mixare: ................. Tritan™(plastic dur) –>ecologic = fără BPA(bisfenol A) 

9. Material bază blender: .................................................................................. Plastic+Inox 

10. Material lame tăiere: .................................................................................................. Inox  

11. Buton pornit/oprit: ........... Prin răsucirea ansamblului(vas de mixare+ansamblu lame) 

12. Manşon(inel) vas mixare: ........................................................................... DA(din silicon)  

13. Dimensiuni cutie/produs(mm): ........................................... 115x200x230/100x100x335 

14. Greutate netă(produs/kg): ............................................................................................ 1,2       

15. Greutate brută(cu ambalaj/kg):  ................................................................................. 1,35 

16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB re 1pW): ........................................….. < 80 

17. Voltaj/Frecvenţă: ......................................................................................….. 220-240/50 

18. Fabricat în China 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC şi 

93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 73/23/EEC şi 93/68/EEC 

pentru joasă tensiune. 
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Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu 

poate fi tratat ca un gunoi menajer. 

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase 

din uz într-un mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor 

consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru 

sănătatea oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de 

manipularea neadecvată a acestor produse. 

Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a 

DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice), 

service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri 

de produse sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul! 
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