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 Înainte de utilizare citiți cu atenție acest manual, în special
secțiunea ”Măsuri de siguranță” și păstrați-l la îndemână, pentru
consultarea ulterioară.
 Acest manual poate conține și certificatul de garanție al
produsului.
 Acest aparat este destinat utilizării casnice; utilizarea în scopuri
comerciale sau industriale este strict interzisă.
 Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de
220-240 V / 50-60 Hz, iar serviciile post-vânzare sunt aplicabile
în Romania.

Copyright [C] 2015. Hanssem. Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Caracteristici
Certificat de garanție
Acest produs a trecut prin verificări stricte care au avut la bază tehnologii certificate și prin control
calitativ. Garanția acoperă următoarele.

Amestecare fără bule de aer

Denumire produs

Cu blenderul cu funcție de vidare puteţi obține băuturi delcioase,
fără bule de aer.

Cod produs

Păstrarea valorii nutriționale a conținutului

Datele
Cumpărătorului

Model

Nume

Funcția de vidare are rolul de a întârzia oxidarea, astfel încât
valoarea nutrițională a amestecului se păstrează pentru un timp
mai îndelungat.

Acțiune puternică de pulverizare
Cu ajutorul acțiunii puternice de pulverizare puteți prepara și savura
în mod convenabil sucurile obținute, fără ca acestea să își piardă
conținutul de fibre.

Data achiziției
Datele
Comerciantului

Comerciant

Telefon

Adresă

Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de 220-240 V/50-60 Hz, iar serviciile
post-vânzare sunt aplicabile în Romania.
1.

Dacă produsele sunt trimise pentru reparații/service în perioada de garanție, trebuie
prezentat acest certificat de garanție, împreună cu facture/bonul fiscal în original.

2.

Operațiunile de reparație/service sunt gratuite pentru funcționarea necorespunzătoare
rezultată din defecte de fabricație descoperite în urma utilizării normale, timp de 2 ani de la
data achiziției.

3.

Puteți regla cu ușurință viteza de funcționare a aparatului, în funcție
de consistența ingredientelor folosite și de rețetele alese.

În situațiile în care aparatul a fost modificat, deformat, alterat sau reparat de către o
persoană neautorizată, garanția se va pierde.

4.

După expirarea perioadei de garanție (2 ani), operațiunile de reparații/service și piesele de
schimb vor fi furnizate în schimbul unor costuri suplimentare.

Dispozitiv de siguranță

5.

Nu vom fi considerați răspunzători pentru nicio întârziere și nici pentru nepreluarea și
eșecul de a repara aparatele trimise în garanție, situații rezultate în urma unor
circumstanțe asupra cărora nu avem control, inclusiv situația în care piesele de schimb nu
sunt disponibile temporar. Această garanție este valabilă doar în interiorul țării.

Aspect elegant
Aspectul modern se potrivește cu interiorul bucătăriei dvs.

Reglarea ușoară a vitezei

Pentru a preveni posibilele accidente, dispozitivul cu dublă
siguranță întrerupe funcționarea aparatului dacă capacul pentru
vidare este deschis sau dacă recipientul nu a fost montat
corespunzător.

Utilizare convenabilă
Modul ”AUTO” vă permite să obțineți băuturi urmând diverse rețete,
evitând orice fel de proces complicat.
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Telefon

Adresă

Depanare



Cuprins

Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinați oricare dintre problemele de mai
jos, verificați aparatul, întrucât este posibil ca acesta să nu se fi defectat.
Dacă defecțiunea nu se remediază, opriți aparatul, deconectați-l de la priza
de alimentare și contactați serviciul post-vânzare.

Reacția la erori a sistemului sonor/indicatoarelor luminoase
Tipul erorii
Eroare ”Auto”
Eroare
”Vidare”
Eroare a
sistemului de
siguranță

Indicatoare
luminoase
”Auto” și
”Pulse”
”Vacuum” și
”Pulse”
Toate

Semnal sonor
Bip - Bip - Bip - Bip - Bip
(de 5 ori)
Bip - Bip - Bip - Bip - Bip
(de 5 ori)
Bip - Bip - Bip - Bip - Bip
(de 5 ori)

Problemă

Soluție

Aparatul nu
funcționează deloc.

Verificați dacă sursa de alimentare este pornită sau dacă cablul de
alimentare este conectat la priză.
Verificați dacă recipientul a fost fixat corespunzător pe corpul principal
sau dacă capacul pentru vidare este bine închis.
Verificați dacă sursa de alimentare este pornită sau dacă cablul de
alimentare este conectat la priză.
Ați folosit aparatul continuu pentru o perioadă mai lungă de timp?
Când motorul se supraîncălzește, aparatul se oprește automat din
motive de siguranță și va funcționa din nou când se răcește. Lăsați
motorul să se răcească, timp de 30 min. și încercați din nou.
Verificați dacă au rămas resturi de mâncare prinse de lame.
Verificați dacă capacul de vidare este deschis sau dacă recipientul nu
este fixat bine.
Verificați dacă ați introdus o cantitate prea mare sau prea mică de
conținut. Consultați pagina 11 pentru mai multe detalii privind
cantitățile corespunzătoare.
Verificați tensiunea prizei de alimentare. Acest produs funcționează
doar cu AC 220 V.
Verificați dacă recipientul este bine fixat pe corpul principal și dacă
capacul recipientului sau corpul cu lame au fost montate
corespunzător.
Verificați dacă capacul recipientului sau corpul cu lame prezintă
daune. Dacă prezintă daune, contactați vânzătorul sau serviciul de
relații cu clienții.
Verificați dacă componentele recipientului, cum ar fi garniturile și
capacul de prevenire a refluxului sunt montate corespunzător.
Verificați dacă capacul recipientului este curat. În această situație
trebuie curățat conform indicațiilor de la pagina 12.
Verificați dacă marcajele de pe recipient și capac se potrivesc. (Vedeți
pagina 9)

Aparatul se oprește
în timpul utilizării.

Aparatul nu
pulverizează
suficient de bine
ingredientele.
Apar scurgeri de
conținut.

Funcția de vidare
nu funcționează
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Acest produs este destinat utilizării casnice.
Citiți manualul cu grijă înainte de utilizare. Daunele rezultate ca
urmare a nerespectării manualului de utilizare nu sunt acoperite de
garanție conform Actului de Protecție a Consumatorilor.
Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de 220-240
V / 50-60 Hz, iar serviciile post-vânzare sunt aplicabile în Malaezia.
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Măsuri de siguranță

Curățarea produsului

 Este necesar să urmați indicațiile de mai jos, acestea având ca scop
prevenirea vătămarii accidentale, informând utilizatorul privind măsurile
de siguranță și folosirea corespunzătoare a aparatului.
 Aceste măsuri privind siguranța sunt în conformitate cu standardele
tehnice certificate și cu standardele de siguranță electrică.


Avertizare
1. Conectați aparatul doar la prize cu
tensiune de 220V. Nu conectați sau
deconectați ștecherul trăgând de cablul de
alimentare; efectuați aceste operațiuni
ținând de ștecher.
 Există pericolul de incendiu,
electrocutare sau scurgeri de curent
electric.

Când reasamblați aparatul după curățare, aveți grijă să nu montați în poziția greșită
anumite componente, cum ar fi garniturile și capacul de prevenire a refluxului.

1. Curățarea recipientului

2. Nu îndoiți, înnodați sau trageți brusc de
cablul de alimentare.
 În aceste situații există riscul de
electrocutare sau incendiu.

Pentru a curăța recipientul și lamele, umpleți pe jumătate recipientul cu apă,
montați-l pe corpul principal și lăsați-l să funcționeze timp de 15 secunde,
astfel încât resturile de mâncare prinse de lame să fie îndepărtate. Nu
folositi detergent pentru aceasta operatiune, deoarece spuma poate provoca
daune aparatului.
 Aveți grijă când demontați și curățați lamele. Acestea sunt ascuțite. Există
riscul de rănire. Demontați lamele conform imaginii din dreapta; răsuciți în
sensul acelor de ceasornic pentru a le demonta și contrar acelor de ceasornic pentru a le
monta.

2. Curățarea corpului cu lame
Spălați lamele sub jet de apă, cu ajutorul unei perii și uscați-le
complet pentru a evita coroziunea acestora. Dacă porțiunea
inferioară a corpului cu lame este murdară, curățați-o cu ajutorul
unei cârpe moi sau a unui prosop de bucătărie.
 Lamele sunt ascuțite; există riscul de rănire.

3. Curățați murdăria de pe ștecher. Nu
atingeți sau conectați la priză cablul de
alimentare, cu mâinile ude.
 Există pericolul de electrocutare.

4. Nu demontați sau modificați aparatul și nici
nu apăsați în mod forțat dispozitivul de
siguranță pentru a utiliza acest aparat.
 Acestea ar putea deteriora aparatul și
există riscul de incendiu, electrocutare
sau vătămare corporală.

5. Nu păstrați aparatul în zone călduroase și
cu umiditate crescută sau în apropierea
încălzitoarelor electrice sau a substanțelor
inflamabile.
 Există riscul de incendiu, electrocutare
sau vătămare accidentală.

6. Nu introduceți în apă corpul principal al
aparatului. Nu curățați aparatul cu ajutorul
mașinilor de spălat vase sau a aparatelor
de uscat vase.
 Acestea ar putea deteriora aparatul și
există riscul de incendiu sau
electrocutare.
 Puteți curăța corpul principal cu ajutorul
unei cârpe umede.

3. Curățarea capacului
Spălați capacul dupa fiecare utilizare și uscați-l bine pentru următoarea utilizare. Dacă pe capac
există resturi de mâncare, demontați și spălați capacul de prevenire a refluxului de pe capacul
recipientului și uscați-l bine înainte de utilizare. Dacă supapa pentru
vidare prezintă resturi de amestec, acestea ar putea îngreuna
funcționarea. Demontați și spălați supapa și uscați-o bine înainte de
utilizare.
 Montarea și demontarea capacului de prevenire a refluxului. Pentru
a-l demonta rotiți-l contrar acelor de ceasornic, ca în imaginea din dreapta,
iar pentru a-l monta, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
 Montarea și demontarea supapei pentru vidare. Trageți în sus, ca în
imaginea din dreapta, pentru a o demonta și apăsați pentru a o monta.

4. Curățarea corpului principal
Curățați corpul principal folosind o cantitate mică de detergent diluat în apă caldă, cu ajutorul unei
cârpe moi sau a unui prosop de bucătărie.
 Nu stropiți cu apă sau alte soluții corpul principal și nu introduceți corpul principal în apă. Există
riscul de incendiu sau electrocutare.
 Dacă pătrunde apă în corpul principal, asigurați-vă că îl uscați complet înainte
de utilizare.

5. Depozitarea după curățare
Ștergeți și uscați complet aparatul și depozitați-l într-o zonă bine ventilată, la
distanță de orice sursă de căldură sau de lumina directă.

6. Alte precauții
Opriți și decuplați aparatul de la priză, înainte de a-l curăța și depozita.
 Instrumentele dure și ascuțite, precum bureții de sârmă pentru vase sau periile de sârmă pot
deteriora aparatul și pot duce la apariția scurgerilor de mâncare și la nefuncționarea vacuumului.
Dat fiind pericolul de incendiu, nu folosiți niciodată benzen, diluant și ceară.
3
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Utilizarea și întreținerea aparatului

 Pentru a atrage atenția utilizatorilor asupra riscurilor și pericolelor asociate nerespectării
instrucțiunilor, sunt folosite următoarele simboluri.
 Citiți cu atenție și urmați informațiile de mai jos pentru a evita riscurile și pericolele asociate.
Avertizare Este folosit pentru situațiile în care nerespectarea instrucțiunilor poate duce la
vătămare corporală gravă sau moarte.
Atenție
Este folosit pentru situațiile în care nerespectarea instrucțiunilor poate duce la
vătamarea corporală sau defectarea aparatului.

12. Eliberarea recipientului
Pentru a înlătura recipientul după utilizare, trebuie
să deblocați întâi supapa pentru vidare de pe
porțiunea superioară pentru a putea apoi deschide
capacul pentru vidare și demonta recipientul. Și
supapa de vidare de pe capac trebuie deblocată pentru a deschide recipientul.
13. Recipientul de păstrare cu funcție de vidare
Amestecurile și sucurile obținute pot fi păstrate proaspete pentru mai mult timp, în
recipientul de păstrare cu funcție de vidare.
(Funcția de vidare întârzie oxidarea, dar nu sterilizează conținutul. Păstrați amestecurile
obținute în frigider și consumați-le cât mai repede posibil).
14. Nivelul maxim
Cantitatea de alimente adăugate nu trebuie să depășească limita maximă indicată pe
recipient. Bulele de aer sau resturile de mâncare pot deteriora aparatul dacă ajung în
pompa de vidare.
15. Nivelul minim
Conținutul de alimente trebuie să fie deasupra limitei minime, indicată pe recipient.
Altfel, lamele rămân inactive și nu vor zdrobi alimentele, ceea ce poate reduce eficiența
aparatului.

Adăugarea cantităților potrivite



Nivelul maxim pentru conținutul de amestecat (MAX)



Nivelul maxim pentru produse precum laptele și laptele de soia (750

Nivelul maxim pentru conținutul care include produse precum laptele și
laptele de soia(1000 ml)

Avertizare
7. Nu utilizați aparatul continuu pentru mai mult
de 1 minut. Când îl folosiți în mod continuu,
nu o faceți mai mult de 3 ori pe minut.
 Ar putea deteriora aparatul.
 Motorul se va opri automat când dispozitivul
de siguranță (senzor de temperatură) se
activează, pentru a preveni supraîncălzirea.
Această funcție nu este un defect. Lăsați
motorul să se răcească timp de cel puțin 30
min. și încercați din nou.

8. Nu folosiți apă cu temperatura mai mare de
40°C.
 Ar putea deteriora aparatul sau produce
vătămare corporală.

9. Nu deschideți capacul de pentru vidare și nu
mișcați aparatul în timp ce funcționează.
După fiecare utilizare, opriți
aparatul și deschideți
capacul pentru vidare, doar
după ce lamele nu se mai
mișcă.
 Există riscul de vătămare
sau defectare.

10. Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile,
de unde ar putea cădea
ușor. Nu îl așezați nici pe
covoare sau perne.
 Există riscul de
electrocutare sau
accidentare.

11. Nu lăsați aparatul pornit când recipientul
este gol. Pentru gheață și alimente solide,
tăiați-le în bucăți mai mici și combinați-le cu
produse ce conțin mai multă apă. (Vedeți
pagina 11)
 Există riscul de deteriorare sau incendiu.

12. Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor.
 Există riscul de accidentare.

ml)

 Nivelul minim conținutul de amestecat (400 ml)
 Nivelul maxim pentru înghețată (400 ml)
Dacă bucățile de alimente sunt prea mari sau groase, este posibil ca ingredientele să nu se
marunteasca bine. În această situație adăugați lichide cum ar fi apa sau laptele.
16. Alimente praf/alimente uscate
Alimentele praf nu trebuie dizolvate complet în apă sau băuturi înainte de amestecare,
iar alimentele uscate nu trebuie folosite singure.
17. Gheață și alimente solide
Nu folosiți gheața și alimentele solide singure; tăiați-le în bucăți mai mici și adăugați-le
în ordinea următoare.
 Lichide precum apa sau alte băuturi  Alimente moi sau apoase  Alimente
ușoare  Gheața sau alimente solide.
11
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Atenție
1. Când deschideți sau închideți capacul
pentru vidare, nu îl forțați și nu trântiți
capacul pe recipient.
 Recipientul se poate sparge.

2. Nu loviți aparatul și nu îl scăpați.
 Aparatul se poate sparge și defecta și pot
apărea probleme privind siguranța.
7. Pornirea aparatului
Conectați cablul de alimentare al corpului principal la o priză
cu tensiunea de 220V și apăsați butonul de pornire/oprire
pentru a-l porni. Indicatoarele luminoase de pe ecranul de
control se vor aprinde , iar aparatul va emite un semnal sonor.
Unele dintre indicatoare nu se vor aprinde dacă recipientul nu
a fost montat corespunzător sau dacă capacul pentru vidare
nu a fost bine închis. Funcția blender nu va funcționa când
indicatorul este stins.

3. Nu curățați aparatul cu diluant, benzen
sau insecticide.
 Acestea pot deteriora aspectul
aparatului, prin decolorare sau
decojire.

4.

Când demontați corpul cu lame pentru a fi
curățat, aveți grijă să nu vă răniți; lamele
sunt tăioase.

8. Reglarea vitezei
Rotiți butonul de reglare a vitezei în sensul acelor de
ceasornic pentru a porni aparatul. Viteza poate fi mărită rotind
butonul înspre poziția High și poate fi micșorată până la oprire
rotind butonul înspre poziția Low. (Indicatorul va lumina
intermitent la diferite intervale, în funcție de viteza selectată).
 Blenderul se va opri dacă apăsați butonul Pulse în timp ce
reglați viteza.
 Aparatul va funcționa pentru o perioadă limitată de timp și se
va opri automat.
9. Funcția Pulse
Dacă apăsați butonul Pulse de pe butonul de reglare a vitezei,
blenderul va funcționa automat la viteza maximă. Indicatorul
luminos al butonului va lumina rapid)

Dacă aparatul produce sunete sau
mirosuri neobișnuite, opriți-l imediat
și deconectați-l de la priza de
alimentare.
 Dacă folosiți blenderul la o viteză
mare, este posibil să miroasă ușor a
ars, din cauza fricțiunii motorului.
Acesta nu este un defect.

5.

7. Folosiți aparatul doar în scopurile
pentru care a fost produs. (Nu îl folosiți
pentru frământare, mărunțire,
pulverizare sau pentru alimente uscate.
 Aparatul s-ar putea defecta sau pot
apărea diverse probleme de
funcționare.
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Deconectați aparatul de la priza de
alimentare când nu folosiți aparatul, inainte
de depozitare sau când efectuați
operațiunea de curățare.
 Funcționarea necorespunzătoare poate
provoca vătămare corporală.

6.

8. Nu introduceți corpul principal și nici celelalte
componente ale aparatului în apă fiartă, și nici
în cuptorul cu microunde.
 Ar putea cauza vătămare corporală sau
defectarea aparatului.

10. Funcția de vidare
Când apăsați butonul Vacuum, aparatul va funcționa automat
la presiunea de vidare presetată. Indicatorul va lumina
intermitent în timpul utilizării funcției și se va opri când apăsați
din nou pe butonul Vacuum.
 În cazul producerii unei erori, indicatoarele corespunzătoare
funcțiilor Vacuum și Pulse vor lumina intermitent, simultan,
iar aparatul va emite un semnal sonor; acestea vor înceta
apăsând din nou butonul de pornire/oprire. Realizați
depanarea verificând dacă recipientul, corpul principal și
supapa pentru vidare sunt montate corespunzător.
11. Funcția Auto
Când apăsați butonul Auto, aparatul va efectua vidarea, va
pulsa și amesteca automat, în această ordine, și se va opri
automat, fără a necesita nicio altă acțiune din partea
utilizatorului.
 În cazul producerii unei erori, indicatoarele corespunzătoare
funcțiilor Vacuum și Pulse vor lumina intermitent, simultan,
iar aparatul va emite un semnal sonor; acestea vor înceta
apăsând din nou butonul de pornire/oprire. Realizați
depanarea verificând dacă recipientul, corpul principal și
supapa pentru vidare sunt montate corespunzător.
10

Atenție

Utilizarea și întreținerea aparatului

9. Nu vă introduceți degetele și nici linguri de
metal în recipientul aparatului.


1. Deschideți capacul recipientului
blenderului, introduceți o cantitate potrivită
de alimente și închideți capacul.
(Consultați pagina 11 privind cantitatea
potrivită de alimente). Potriviți denivelarea
de pe gura de scurgere a recipientului, cu
cea de pe capac. (În caz contrar, s-ar
putea ca vidarea să nu funcționeze)

2. Deschideți înspre stânga capacul de vidare
de pe corpul principal al aparatului. Pentru
a așeza recipientul pe aparat, inserați-l pe
corpul principal și rotiți-l până când
mânerul se aliniază cu cu poziția ”Deschis”.



11. După fiecare utilizare, capacul recipientului
trebuie spălat pentru utilizarea următoare.
(Vedeți pagina 12)


3. Rotiți recipientul în sensul acelor de
ceasornic până când mânerul ajunge la
poziția ”Fixat” de pe fața aparatului.

Există pericolul de vătămare corporală și defectare a
aparatului.

4. Închideți capacul de vidare deschis anterior
spre stânga.

10. După utilizare și după ce blenderul s-a oprit,
demontați recipientul de pe corpul cu lame.
Curățați lamele și recipientul imediat după
utilizare și lăsați-le să se usuce complet
înainte de a depozita
aparatul.

Dacă în capacul de prevenire a refluxului de pe capacul
recipientului s-au adunat bule sau resturi de mâncare,
acestea ar putea duce la
nefuncționarea vidării.

13. După vidare, păstrați amestecul în frigider
(dar niciodată în congelator).


Vidarea nu are și efect de sterilizare.

12. Recipientul și restul componentelor au fost
concepute exclusiv pentru acest produs și nu
trebuie folosite cu alte aparate sau
componente necorespunzătoare.




Există pericolul de rănire sau defectarea aparatului.
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6. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a
porni aparatul și folosiți funcția potrivită
pentru prepararea alimentelor.
 Dacă recipientul a fost montat
corespunzător și
este pregătit pentru
utilizare, toate
indicatoarele
luminoase de pe
ecranul de control
se vor aprinde.
Verificați-le înainte
de utilizare!

Există riscul de accidentare sau defectare a aparatului.

16. Asigurați-vă că respectați cantitatea maximă
și cantitatea minimă pentru fiecare tip de
aliment. (Vedeți pagina 11)


5. Asigurați-vă că recipientul și capacul de
vidare se îmbină în mod corespunzător.
 Dacă recipientul nu a fost montat
corespunzător, cât timp aparatul se află
în funcțiune, toate indicatoarele vor
lumina intermitent, iar
aparatul va emite un
semnal sonor. Apăsați
butonul de
pornire/oprire pentru a
opri semnalul sonor și
aliniați din nou
recipientul.

Există riscul de defectare.

14. Nu folosiți cu acest produs băuturi
carbogazoase, cereale, alimente înghețate
sau mâncăruri vâscoase (fasole fiartă, cartofi
dulci etc.)


15. Asigurați-vă că bucățile de mâncare nu se
pot bloca în dispozitivul de siguranță.

Altfel, ar putea apărea
coroziunea și s-ar putea
dezvolta bacterii și miros
neplăcut.

Există riscul de defectare.

 Nivelul maxim pentru conținutul de
amestecat (MAX)

 Nivelul maxim pentru conținutul care
include produse precum laptele și
laptele de soia(1000 ml)

 Nivelul maxim pentru produse precum
laptele și laptele de soia (750 ml)

 Nivelul minim conținutul de amestecat
(400 ml)

 Nivelul maxim pentru înghețată (400
ml)

17. Pentru reciclarea aparatelor utilizate, urmați procedurile corespunzătoare conform legii din
Romania.
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Descrierea produsului

Componentele recipientului cu funcție de
vidare

Componentele recipientului
blenderului

Componentele recipientului de
păstrare cu funcție de vidare

Supapa pentru
vidare a corpului
principal
Supapa pentru
vidare

Capac pentru vidare

Supapa de vidare

Supapa pentru
vidare

Capacul recipientului
Capacul recipientului
Recipientul
aparatului
Garnitură superioară

Corp pentru vidare
(Corpul principal)

Capacul recipientului

Garnitura
recipientului
Capac de prevenire
a refluxului

Garnitură laterală

Ștecher de alimentare

Capac de prevenire
a refluxului
Buton de reglare a
vitezei

Recipient, vas

Buton ”Vacuum”
Buton ”Auto”

Buton ”Pulse”

Recipientul
aparatului

Buton de
pornire/oprire

Dispozitiv de
demontare a lamelor

Suport aparat

Specificații tehnice

Componente
Garnitura corpului cu
lame

 Denumire model: HAF-HB300
 Curent de intrare: AC 200-240 V/50-60
Hz
 Curent de ieșire: 960 W
 Durata de funcționare: Scurtă, până
într-un minut
 Dimensiuni: 200(lățime) X
220(grosime) X 448(înălțime)
 Greutate: 3,4 kg
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Lame

Corpul cu lame

1 Blender cu
funcție de
vidare

Recipient de
păstrare cu
vidare

Manual de
utilizare

 Când montați sau demontați recipientul
aparatului pentru curățare
 Lamele sunt ascuțite. Aveți grijă, pentru
a evita rănirea accidentală.
 Nu pierdeți nicio piesă!
 Nu deteriorați garnitura!
 Demontați capacul de prevenire a
refluxului și corpul cu lame rotindu-le
contrar acelor de ceasornic. Asamblațile rotindu-le în sensul acelor de
ceasornic. (Vedeți pagina 12 pentru
detalii)
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