7) îndepãrtaþi capacul ºi lama (atenþie la resturile de ingrediente ramase pe lamã)
8) pentru decuplarea vasului recipient de bazã rasuciþi în sensul invers acelor de ceasornic ºi
apoi scoateti ingredientele din vas;
9) deconectaþi întotdeauna mixerul de la prizã când nu este folosit.

NOTE:
* tabelul de mai jos conþine date de referinþã, verificaþi întotdeauna temperatura hranei înainte de
a o oferi copilului.
HRANA

GREUTATE (grame)

TIMP (secunde)

carne

50

10-15

cartofi

50

5-10

morcovi

50

5-10

* timpul de mixare necesar variaza în functie de densitatea ingredientelor.
* mixarea se va face mai usor daca adaugati putina apa rece.

ERORI DE FUNCÞIONARE
Daca mixerul nu funcþioneazã corect verificaþi urmãtoarele:
EROARE

CAUZĂ

ACŢIUNE

motorul
nu funcþioneazã

- cablul de alimentare nu este
conectat corect
- capacul nu este corect inchis

- verificaþi conectarea la prizã
- urmati instructiunile
de asamblare

mixarea nu este
corespunzãtoare

- lama este deterioratã

-înlocuiþi lama

* specificaþiile ºi desenele se bazeazã pe ultimele informaþii valabile în momentul tipãririi ºi pot fi
modificate fãrã avertizãri ulterioare.

Mixer electric
Manual instrucþiuni

CITIÞI INSTRUCÞIUNILE CU ATENÞIE ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI

ATENÞIE
Nu folosiþi aparatul mai mult de 3 minute în continuu pentru a nu deteriora motorul.
Recomandãm folosirea mixerului 40 secunde pornit ºi 40 secunde oprit la fiecare ciclu.

LISTÃ COMPONENTE

INTRODUCERE
Mixerul Primii Paºi permite pregãtirea mai uºoarã a hranei bebeluºului dvs. oricând la domiciliu.

ATENÞIE
1)
2)
3)
4)
5)

nu lãsaþi mixerul la îndemâna copiilor;
verificaþi în permanenþã pãrþile componente ale aparatului;
se recomandã asamblarea de cãtre adulþi;
nu folosiþi produsul în condiþii de umezealã ºi nu introduceþi în apã;
nu aºezaþi mixerul în apropierea surselor de cãldurã (radiatoare, lumina directã a soarelui,
etc);
6) nu demontaþi; 7) deconectaþi aparatul de la prizã când nu este folosit mai mult timp;
8) cablul de alimentare se înlocuieºte de cãtre persoane autorizate când acesta este deteriorat;
9) nu introduceþi obiecte ascuþite sau alte ustensile în vasul recipient pentru cã îl pot deteriora ºi
zgâria;
10) nu folosiþi alte accesorii în afara celor indicate de producãtor;
11) nu sterilizaþi aparatul cu abur sau în cuptorul cu microunde.

ASAMBLAREA MIXERULUI
1) deconectaþi de la prizã înainte de asamblare;
2) spãlaþi capacul transparent, vasul recipient ºi lama în apã caldã cu sãpun ºi lãsaþi sã se
usuce
bine înainte de folosire;
3) aºezaþi vasul recipient pe baza unitãþii ºi rãsuciþi în sensul acelor de ceasornic pentru fixarea
vasului (pentru îndepãrtarea vasului rãsuciþi-l în sens invers acelor de ceasornic)
4) aºezaþi lama pe suportul acesteia;
5) aºezaþi capacul transparent peste vas ºi rãsuciþi capacul în sensul acelor de ceasornic astfel
încât cele 2 sãgeþi de pe aceste piese sunt aliniate; acum capacul este închis.

CURÃÞAREA MIXERULUI
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

buton pornit /oprit
capac ºi mâner transparent
suport lamã
lamã
recipient
unitate bazã
cablu prizã

1)
2)
3)
4)
5)

deconectaþi aparatul de la prizã înainte de curãþare;
nu spãlaþi baza ºi nu o introduceþi în apã;
folosiþi o cârpã moale pentru curãþarea în exterior a bazei;
spãlaþi întotdeauna capacul, vasul ºi lama imediat dupã folosire;
capacul, vasul ºi lama pot fi spãlate cu apã caldã ºi sãpun sau în maºina de spãlat vase pânã
la o temperaturã de 90 grade C

FOLOSIREA MIXERULUI
1)
2)
3)
4)
5)

urmaþi instrucþiunile de la (1) pânã la (4) de la ASAMBLAREA MIXERULUI;
puneþi ingredientele în vas;
închideþi capacul ca în instrucþiunile de la punctul (5) din ASAMBLAREA MIXERULUI;
conectaþi cablul la prizã;
apãsaþi butonul pornit - oprit pentru punerea în funcþiune sau oprire;
Motorul nu va funcþiona în cazul în care capacul nu este închis corespunzãtor.
Poziþia corectã este aceea în care cele douã sãgeþi sunt aliniate.
6) dupã mixarea ingredientelor deconectaþi aparatul de la prizã ºi aºteptaþi ca lama sã-ºi
opreascã rotirea complet înainte de a îndepãrta capacul ºi vasul recipient.

