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O VIAŢĂ MAI BUNĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Blender 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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DESCRIERE PRODUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 3 

 
Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
 

Vă mulţumim !  
 

ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide. 
• Nu folosiţi aparatul în exterior. 
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor. 
• Nu folosiţi blenderul pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt îngheţat, pâine întărită, carne congelată, etc. 
• Nu folosiţi continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 3 minute de utilizare faceţi o pauză de 3 minute. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că, atunci când este cazul, capacele sunt la locul lor. Nici un capac nu se va 

deshide în timpul utilizării. 
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi. 
• Nu utilizaţi blenderul fără ca acesta să conţină alimente. 
• Nu băgaţi degetele în blender, nu umpleţi blenderul peste semnul de maxim şi nu puneţi în el lichide foarte fierbinţi. 
• Cînd amestecaţi lichide calde, scoateţi dopul de pe capacul blenderului. 
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiţi 

aparatul. Apelaţi la un Service autorizat SERO pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul. 
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile. 
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul. 
• Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.  
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizaţi sau nu-l lasaţi lîngă suprafeţe fierbinţi. 
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
 

1. Puneţi vasul pe unitatea motor, în lăcaşul său. Rotiţi uşor vasul în 
sensul acelor de ceasornic, după cum arată semnul de pe vas 
(LOCK = INCHIDERE, UNLOCK = DESCHIDERE). Cercul de pe vas 
trebuie să fie aliniat cu triunghiul de pe unitatea motor (vezi Fig. 1). 
2. Puneţi alimentele în vas. Nu încărcaţi blenderul peste capacitatea 
maximă, marcată pe vas. 
ATENŢIE: Nu utilizaţi blenderul fără ca acesta să conţină alimente. 
3. Puneţi capacul pe vas, rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic, până 
auziţi un sunet de fixare (vezi fig. 2).  
ATENŢIE:  
• Utilizaţi blenderul doar cu capacul aşezat. 
Pentru a evita stropirea şi/sau vărsarea, nu utilizaţi blenderul încărcat 
cu mai mult de 1000 ml de lichid (cum ar fi supa). 

• Când lucraţi cu lichide calde, scoateţi dopul capacului. 
• Evitaţi contactul cu părţile în mişcare. 
• Nu apropiaţi părul, hainele şi ustensilele de aparat în timpul 
utilizării, pentru a evita accidentările. 
4. Puneţi dopul pe capacul vasului şi fixaţi-l la locul său. 
5. Conectaţi ştecherul la priză şi selectaţi viteza dorită, conform 
detaliilor din Fig. 3. Dacă doriţi accelerarea procesării alimentelor, 
puteţi roti comutatorul pe poziţia M (în acestă poziţie comutatorul 
trebuie menţinut, astfel el revine în poziţia oprit).  
• Viteza recomandată pentru utilizarea blenderului depinde de 
alimentele preparate. Pentru legume şi fructe moi (cum ar fi 
banana), porniţi cu viteza minimă, după care creşteţi viteza în 
funcţie de cerinţe. Pentru legume şi fructe tari (cum ar fi morcovul), 
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folosiţi întotdeauna viteza maximă. Nu încărcaţi blenderul cu mai mult de 300 gr. de legume şi/sau fructe. 
 

  
 
6. Nu folosiţi blenderul în mod continuu mai mult de 3 minute. Între două cicluri de utilizare consecutive este nevoie 
de o pauză de minim 3 minute. 
7. Rotiţi comutatorul pe poziţia OFF după ce aţi obţinut consistenţa necesară a mixturii preparate. 
8. Rotiţi vasul în sens invers acelor de ceasornic, după care scoateţi-l din unitate motor. 
9. Apăsaţi în jos, de-a lungul mânerului, butonul de securizare, după care rotiţi capacul în sens invers acelor de 
ceasornic şi scoateţi-l. Acum puteţi turna şi servi alimentele preparate. 
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CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 
 

Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că acesta nu este în priză şi comutatorul viteză este pe poziţia OFF. 
Pentru a curăţa blenderul, umpleţi vasul cu apă şi puţin săpun sau detergent, aşezaţi capacul şi apoi ţineţi 
comutatorul de viteză pe poziţia M pentru câteva secunde. Clătiţi şi repetaţi operaţia, dacă este necesar. 
Curăţaţi unittea motor cu o cârpă umedă; îndepărtaţi petele cu o soluţie de săpun sau folosind un detergent  
neabraziv. Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. NU scufundaţi nicioadă aparatul în lichid ! 
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi.  
Nici o altă întreţinere, în afara celor menţionate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare 
sau sunt necesare reparaţii, contactaţi un centru Service autorizat SERO. 
 
POFTĂ BUNĂ ! 
 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în 
certificatul de garanţie al produsului. 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 230V c.a., 50 Hz 
Putere nominală: 450W 
Nivel zgomot ≤85 dB(A)  
 
 

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul 
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora 
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 


