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Blender de mana DUKA BOSSE 
 

 

Model: 1217487 / 1217488 
 

 
 

DUKA International S.A. ul. Powązkowska 44c 

01-797 Warszawa www.duka.com



 

Instrucțiuni de utilizare 
 

Citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.  
 
 
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți și urmați cu atenție 
instrucțiunile: 
 

1. Citeste instuctiunile. 

2. Asigurați-vă că sursa de alimentare este conformă cu specificațiile 
aparatului. 

3. Înainte de fiecare utilizare, inspectați aparatul și cablul atașat pentru 
deteriorări vizibile. Dacă este disponibil, aparatul nu trebuie utilizat. 

4. Aparatul trebuie deconectat de la priză atunci când nu este utilizat, 
când nu este sub supraveghere, când este reparat sau curățat. 

5. Asigurați-vă că cablul nu atârnă de masă/blat și nu este deasupra 
unei suprafețe fierbinți. 

6. Nu scufundați carcasa în lichid 

7. Aparatul poate fi folosit numai de copii sub supravegherea unui adult. 

8. Cuțitele sunt foarte ascuțite, vă rugăm să aveți în vedere atunci când 
utilizați, curățați și demontați / asamblați. 

9. Nu puneți ustensile sau mâinile în recipientul în care treceți. Acest 
lucru vă poate răni și deteriora aparatul. Puteți folosi o spatulă după ce 
ați oprit aparatul și l-ați scos din recipient. 

10. Aparatul nu poate fi folosit pentru a amesteca / sparge produse 
foarte dure. Acest lucru poate toci cuțitele. 

11. Utilizați numai accesorii furnizate de producător. 

12. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost destinat. 

13. Aparatul nu trebuie curățat de copii. 

14. Așteptați până când lama nu se mai rotește înainte de a dezasambla 
blenderul. 

15. Scoateți întotdeauna aparatul din recipient înainte de a turna 
conținutul. 

16. Opriți după fiecare utilizare. Așteptați până când motorul s-a oprit 
complet înainte de a dezasambla aparatul. 

17. Când curățați, nu apucați lamele cuțitului. 

18. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. Dacă corpul aparatului se udă, 
uscați-l bine înainte de utilizare. 

19. Nu este permisă utilizarea aparatului în timp ce alimentele sunt 
gătite. Nu așezați aparatul în substanțe fierbinți. 

20. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de aparat când îl utilizați. 



21. Dacă oricare dintre componentele aparatului este blocată, 
deconectați-l din priză. 

22. Deconectați întotdeauna aparatul din priză înainte de curățare, 
schimbarea accesoriilor sau dacă aparatul nu funcționează corect. 

23. Nu așezați pe suprafețe fierbinți. 

24. Nu îndepărtați părți ale carcasei. 

25. ATENȚIE! Nu spălați în mașina de spălat vase. 

26. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană 
autorizată. 

27. Salvați aceste instrucțiuni.



 

Blenderul este potrivit pentru mărunțirea fructelor și legumelor. 
 
 

1. Corpus 
 

Buton pentru viteza mica.  

Buton pentru viteza mare (buton turbo) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cap 
 

Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a bloca sau în 
sensul acelor de ceasornic pentru a debloca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Recipient cu unitate de măsura 700 ml 
 
 
 

 

 
Nota: Recipientul poate fi folosit doar pentru 

a mărunți alimente, curățați imediat după 

utilizare. 
 
 

 

 

 

 

 

Utilizare 



 

Înainte de prima utilizare, curățați conform instrucțiunilor de 

curățare rapidă. Timpul maxim de inactivitate al aparatului 

este de 15 secunde. 

 
ATENȚIE: Dacă nu este utilizat conform destinației, aparatul poate 
provoca răni. Cuțitele sunt foarte ascuțite. 
 

1. Timpul maxim de funcționare al aparatului nu trebuie să depășească 

1 minut. 

2. Atașați vârful metalic la carcasă și rotiți-l în sens invers acelor de 

ceasornic. Pentru a dezasambla - rotiți în sensul acelor de 

ceasornic. 

3. Conectați. 

4. Pregătiți ingredientele pentru amestecare/tocare. Reglați viteza și 

porniți aparatul. 

5. După ce obțineți consistența dorită, opriți aparatul. Nu scoateți din 

amestec până când lamele nu s-au oprit complet. Deconectați. 

6. Când lucrați cu alimente solide (cum ar fi morcovi), tăiați-le în bucăți 

mici și puneți-le în recipient. Cantitatea nu trebuie să depășească 

280 g. Adăugați 420 ml apă. 

Sfaturi 
 

1.    Mâncarea trebuie tăiată în bucăți (aproximativ 2-3 cm) pentru 

rezultate mai bune. 

2. Nu umpleți recipientul deasupra indicatorului Max. 

3. Când pasați ingrediente de consistență diferită, trebuie mai întâi să 

procesați lichidul, apoi să adăugați cel uscat. 

4. Îndepărtați întotdeauna particulele solide - oase, etc., pentru a nu 

deteriora cuțitul. 

5. Nu permiteți utilizarea aparatului în timp ce alimentele sunt gătite. 

Nu așezați aparatul în substanțe fierbinți. 
 
 
 
 

Curățare 
 

1.    Înainte de a asambla/dezasambla, vă rugăm să vă asigurați că 
aparatul este deconectat. 



2. Pentru a curăța carcasa, utilizați o cârpă moale, ușor umedă, cu 

un detergent ușor. Nu utilizați produse de curățare agresive. Nu 

scufundați în apă. 

3. Pentru a curăța duza, dezasamblați din carcasă. Spălați cu o 

cârpă moale și un detergent adecvat sub jet de apă, clătiți bine. 

După curățare, așezați duza în poziție verticală pentru a scurge 

apa. 

4. Recipientul trebuie spălat manual cu apă caldă și un detergent 

adecvat. 

5. Lăsați să se usuce complet înainte de depozitare. 
 

Curățare rapida 
 

În timpul utilizării, atunci când piurezi diferite tipuri de alimente, poți pune 
duza într-un pahar cu apă și pornește pentru câteva secunde. 

 

Depozitare și transport 

 
Depozitați și transportați într-un recipient care protejează de praf, 
umiditate și deteriorări mecanice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 
 

 Grija pentru mediu înconjurator 

 

Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile 

menajere. Utilizatorul este obligat să predea aparatul 

unei firme autorizate. 

 

Această procedură are scopul de a preveni deteriorarea 

oamenilor sau a mediului atunci când aruncați aparatul 

ca urmare a componentelor periculoase. Conținutul de 

substanțe nocive din aparat este redus la minimum 

pentru a evita efectele nocive. 
 


