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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
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Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, 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. 
 

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. Utilizaţi aparatul doar cu mâinile uscate. 
• Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.  
• Acest aparat nu se va folosi de către persoane infirme, persoane cu capacităţi senzoriale şi mentale reduse, persoane lipsite 

de experienţă sau copii. În cazurile menţionate se va folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte responsabile. 
• 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 2 minute de utilizare faceţi o pauză de 3 minute. 
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
• Nu atingeţi părţile în mişcare. Mânuiţi cu grijă cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor şi în timpul curăţirii. 
• Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că, atunci când este cazul, capacele sunt la locul lor. Nici un capac nu se va 

deschide 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 ZASS 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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PREZENTARE BLENDER 
Capac 
Capacul este format din 2 părţi: dop capac (1) şi capac vas (2). Capacul închide 
ermetic şi este făcut din material rezistent la pete şi la absorbţia mirosurilor. Dopul 
capacului este detaşabil, lâsând loc unei găuri pentru adăugarea de ingrediente sau 
putând fi folosit ca şi capac de măsură. 
 
Vasul de sticlă (3) 
Vasul de sticlă (având capacitatea de 1,5 litri) este gradat pentru o folosire mai uşoară. 
Este rezistent la cald şi la rece. Are un mâner ergonomic şi o buză de turnare care 
permite o mai uşoară scurgere a amestecurilor lichide. Amestecurile mai groase se 
scot mai uşor prin deschiderea de la baza vasului. 
 
Ansamblul de procesare 
Este format din 3 componente: 

- un inel de etanşare (4), folosit ca legătură între capacul bazei şi cuţitul-agitator 
- un cuţit-agitator, fabricat din oţel inoxidabil (5) 
- un capac filetat (6). 

 
Ansamblul motor (7) 
Puternicul motor, cu 2 viteze + funcţia Puls, este inima acestui aparat, fiind închis într-o 
carcasă din plastic. Nu depăşiţi cantităţile maxime recomandate în acest manual pentru 
a nu forţa şi arde motorul. Nu folosiţi continuu blenderul. Motorul se poate supraîncălzi. 
După maximum 1-2 minute de utilizare faceţi o pauză de 2-3 minute. 
 
ASAMBLARE VAS BLENDER 
ATENŢIE: Urmaţi întocmai aceşti paşi importanţi pentru a asambla, fixa şi monta 
rapid şi corect vasul blender! Pericol de accidentare dacă cuţitul blenderului nu 
este bine fixat sau nu îl mânuiţi cu atenţie! 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Întoarceţi vasul de sticlă cu capul în jos, astfel încât orificul mai mic să fie în sus. 
2. Poziţionaţi inelul de etanşare (4) pe orificiu. 
3. Aşezaţi cuţitul-agitator (5) (cu cuţitul în jos) pe baza orificiului. 
4. Înşurubaţi capacul (6) pe baza vasului. Strângeţi suficient de tare, însă făra a forţa. 

 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
1. Puneţi ansablul vas blender (montat cum s-a descris anterior) pe unitatea motor (7). Apăsaţi uşor vasul 
în aşa fel încât să se aşeze corect în lăcaşul său, până auziţi un sunet de fixare (acesta este sistemul de 
siguranţă). Fără activarea sistemului de siguranţă blenderul nu va porni. 
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 dopul (1) pe capacul vasului (2) iar apoi puneţi capacul pe vasul blenderului (3).  
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 supă). 
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• 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. Conectaţi ştecherul la priză şi selectaţi viteza dorită, conform detaliilor de mai jos. 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), 
folosiţi întotdeauna viteza maximă. Nu încărcaţi blenderul cu mai mult de 300 gr. de legume şi/sau fructe. Înainte de preparare, 
spălaţi fructele şi legumele, tăiaţile în bucăţi mai mici iar dacă este cazul decojiţi sau scoateţi sâmburii. 
Dacă consistenţa alimentelor este prea dură, puteţi să mai adăugaţi lichid. Opriţi funcţionarea aparatului, scoateţi dopul  
capacului (1) şi turnaţi sau adăugaţi ingredientele dorite. Puneţi dopul capacului la loc înainte de a reporni aparatul. 

5. Nu folosiţi blenderul în mod continuu mai mult 
de 2 minute. Între două cicluri de utilizare 
consecutive este nevoie de o pauză de minim 3 
minute. 
6. Rotiţi comutatorul pe poziţia O (OFF) după ce aţi 
obţinut consistenţa necesară a mixturii preparate. 
7. Scoateţi vasul blender de pe unitate motor. 
8. Scoateţi capacul apoi turnaţi şi serviţi alimentele 
preparate. 
 

Atenţie! Nu folosiţi blenderul dacă vasul este ciobit 
sau crăpat. Acesta se poate sparge.  

Atenţie! Nu folosiţi blenderul dacă după montarea vasului blender cuţitul nu se poate roti uşor şi liber.  
 
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Ştergeţi corpul (ansamblul) motor cu o cârpă uşor umezită. 
Demontaţi ansamblul vas blender şi spălaţi accesoriile în apă călduţă cu săpun. Uscaţi-le.  
Atenţie! Nu spălaţi accesoriile în maşina de spălat vase.  
Atenţie! Aveţi grijă la mânuirea cuţitului-agitator (5). Acesta este foarte ascuţit. Pericol de accidentare!  
Pentru mai multe detalii citiţi capitolul CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
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CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE 
Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că acesta nu este în priză şi comutatorul viteză este pe poziţia oprit (O). 
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 unitatea 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 ZASS. 
 
POFTĂ BUNĂ ! 
 
 
Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecţie pentru urechi când folosesc acest aparat.  
 
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: 220-240 V, c.a. , 50 Hz 
Putere nominală: 700 W, 2 viteze + Puls (M) 
Timp de utilizare: maxim 2 minute pornit, 3-4 minute oprit. 
Nivel zgomot < 85 dB(A) 
Clasa de protecţie:  II  

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. 


