
 
    

  

MANUAL DE UTILIZARE 
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                   MODEL: MB1020A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            220~240V~  50/60Hz  1000W 

 
 
 

Importator: 

ALF Electrocasnice SRL 

Bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, 

sector 3, Bucureşti, România  

Tel. 0040 21 2423171  

Fabricat în PRC 

Citiţi cu atenţie manualul 

de utilizare al multiblenderului 

înainte de prima utilizare 

păstraţi-l şi pentru o cercetare 

ulterioară! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 



 
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
1. Nu utilizaţi aparatul mai mult de 30 sec. în mod continuu. 
2. Tăiaţi bucăţile solide şi mari în bucăţi mici şi începeţi să amestecaţi. Este mai bine 

decât să puneţi bucăti mari de fiecare dată în vasul de amestecare.  
3. Opriţi aparatul dacă viteza este evident încetinită şi apoi:  

A: Reduceţi cantitatea de alimente dacă este prea mare;  
B: Tăiaţi mărunt alimentele dacă acestea au rămas blocate în interiorul vasului.  

4. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane(inclusiv copii sub varsta de 8 
ani) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de 
experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane 
responsabile pentru siguranța lor. 

5. Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat. 
ATENŢIE 

- Verificaţi mai întâi voltajul prizei de alimentare. Acesta trebuie să fie 220-240 V. 
- Nu introduceţi în priză aparatul decât după ce acesta a fost montat. 
- Acest aparat este produs pentru a fi folosit de către persoane adulte; NU a fost 

fabricat pentru copii.  
- Acest aparat este destinat utilizării sale în scopuri casnice. 
- Nu utilizaţi aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul 

deteriorate sau dacă acesta nu funcţionează corespunzător. În această situație 
vă rugăm să luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie 
examinat, reparat sau înlocuit.  

- Pentru a vă proteja de incendiu şi electroşocuri NU scufundaţi partea cu motor în 
apă. 

- Nu folositi aparatul în continuu; motorul se poate supraîncălzi: lăsaţi-l în stare de 
repaos în jur de 30 min. 

- Blenderul nu este potrivit pentru a tăia bucaţi de alimente foarte tari precum 
alune, cereale, boabe de cafea sau condimente. Lăsaţi boabele mai întâi în apă 
înainte de a le procesa.  

- Lama blenderului continuă să se învârtă pentru câteva secunde în plus după ce 
aţi oprit aparatul. Aşteptaţi ca lama să se oprească de tot înainte de a scoate 
braţul de mixare din preparat şi înainte de a manipula aparatul în continuare. 

- Nu folosiţi substanţe abrazive sau agresive de curăţare. 
- Asiguraţi-vă că şi cablul de alimentare să nu intre în contact cu corpuri ascuţite 



 
sau suprafeţe fierbinţi. Nu răsuciţi cablul de alimentare în jurul blenderului.  

- Nu efectuaţi nici o modificare a blenderului de mână. De asemenea, nu înlocuiţi 
cablul de alimentare cu unul nou dacă ar fi cazul. Reparaţia blenderului sau 
înlocuirea cablului de alimentare se fac de către un centru service. 

a. Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priză înainte de a schimba 
accesoriile sau alte părţi ale aparatului.  

b. Vă rugăm să fiţi atenţi atunci când manevraţi lamele de tăiere(ale 
blenderului si cea din vasul de amestecare, în special când o retrageţi 
din vas sau în timpul curăţării lor). Pericol de accidente!! 
 

        
PĂRŢI COMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Regulator viteze 
2. Treapta de viteză 1 
3. Treapta de viteză 2 
4. Corp aparat 
5. Buton fixare/eliberare ax-picior 
6. Ax (picior) blender pentru pasare 



 
7. Suport pentru tel 
8. Tel 
9. Capac-suport tocător 
10. Cuţit pentru tocare 
11. Vas de tocare 
12. Pahar mixare 

 
GHID DE UTILIZARE A APARATULUI 
Reglarea vitezei 
Când apăsați butonul “-“ pentru a procesa mâncarea, puteți manipula regulatorul 

de viteze(de pe mâner) alegand diferite trepte de viteză. La nivelul maxim de viteză, 
veți obține într-un timp foarte scurt cele mai fine rezultate de preparare. 

Când apăsati butonul “=”, aparatul va funcționa la treapta maximă de viteză. În 
acest caz nu mai puteți ajusta viteza cu ajutorul regulatorului de viteze.  

 
Funcţia de pasare 
Blenderul(aparatul de pasat) este perfect pentru a realiza supe, sosuri, piureuri 

din legume şi fructe fierte/proaspete, maioneză şi preparate pentru copii, precum şi 
cocktailuri(cu/fără lapte sau alcool). 
1. Vă rugăm să curăţaţi mai întâi toate părţile componente ale blenderului(vă rugăm 

să citiţi cap. “Curăţare şi întreţinere”).  
2. Introduceţi partea cu motor în axul(“piciorul”) de pasare şi răsuciţi-o în sensul 

acelor de ceasornic până se fixează în acesta.  
3. Puneţi alimentele (de ex. căpşuni) în paharul de amestecare. Bucăţile mari 

trebuiesc tăiate în bucăţi mai mici (1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm) 
4. Introduceţi cablul de alimentare al blenderului în priză şi poziţionaţi aparatul în 

interiorul paharului de amestecare astfel fiind pregătit pentru a prepara mâncarea 
dorită. Apoi apăsaţi comutatorul la viteza 1 sau 2(maximă), după preferinţe.  

5. Mişcaţi blenderul în sus şi în jos pentru a procesa mâncarea uniform. Dacă 
blenderul rămâne blocat în interiorul paharului atunci opriţi temporar funcţionarea 
lui pentru a-l putea ridica cu uşurinţă.  

- Puteţi folosi blenderul în orice tip de pahar.  
- Temperatura ingredientelor nu poate fi mai mare de 80ºC atunci când aparatul 



 
este în funcţiune. 

6. După utilizare, ridicaţi mana de pe butonul de viteză şi apoi scoateţi cablul de 
alimentare din priză. Răsuciţi partea cu motor în sens invers acelor de ceasornic 
până se desprinde de axul de pasare. 

7. Scoateţi din pahar preparatul şi spălaţi axul blenderului cu apă înainte ca 
alimentele să se usuce pe el(cap. “Curăţare şi întreţinere”).  

 
UTILIZAREA TELULUI  
Această funcţie are, cu aproximaţie, aceeaşi paşi de operare ca şi cea a utilizării 

blenderului. Doar înlocuiţi axul de pasare cu cel de amestecare(tel).Acesta poate fi 
folosit la amestecarea/omogenizarea de ouă şi alte lichide.  
 

UTILIZAREA TOCĂTORULUI(VASULUI DE AMESTECARE) 
1. Așezați lama de tăiere în axul corespunzător.  
2. Introduceți ingredientele(sau lichidele) în interiorul vasului.  
3. Introduceți partea cu motor a blenderului în capacul tocătorului și răsuciți 

partea cu motor până se fixează în locul respectiv.  
4.  Așezați capacul împreună cu partea cu motor a blenderului deasupra vasului de 

tocat și răsuciți apoi până axul cu lama de tăiere se fixează în partea cu motor. 
Introduceți apoi cablul de alimentare în priză și apăsați comutatorul de 
pornit-oprit pentru a începe operarea.  

5. După utilizare, răsuciți partea cu motor pentru a o scoate din capacul vasului de 
tocare.  

 
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

- Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare a lui. 
- Vă rugăm să curăţaţi partea cu motor doar cu o cârpă umedă şi moale.  
- Picior/ax-ul de inox, paharul şi capacul pot fi spălate în maşina de spălat vase 

pentru a fi curăţate. De asemenea, pot fi curăţate în apă caldă şi soluţie de 
detergent vase. 

- În vasul de amestecare, dacă mai rămân reziduuri pe lamă, puneţi puţină apă 
caldă pt. a-l curăţa. Montaţi blenderul în locul potrivit şi porniţi aparatul. Apoi 
scoateţi apa şi opriţi aparatul.  

- Lăsaţi toate părţile componente să se usuce după ce le curăţaţi. 



 
LISTA DE INGREDIENTE: 

FUNCŢIE INGREDIENT CANT. MAXIMĂ TTIMP  MAX (sec) 

CARNE 300g(aprox 10g/buc.) 30s 

ŞUNCĂ 300g(aprox 15g/buc.) 30s 

CEAPĂ 400g(aprox 20g/buc.) 30s 

CĂPŞUNI 200g 25s 

BRÂNZĂ 100g 20s 

MIGDALE 100g 20s 

ALUNE 100g 20s 

TĂIERE/AMESTECARE        

& 

PASARE 

NUCI 100g 20s 

UTILIZARE TEL OUĂ 6 GĂLBENUŞURI 25s 

        

 

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un 

gunoi menajer. 

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod 

corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul 

înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de 

manipularea neadecvată a acestor produse. 

Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a DEEE (deşeuri de 

echipamente electrice şi electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea 

din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul! 

 
 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU pentru 

echipamente de joasă tensiune. 

 

 

 

 

 

 



 
                          FIŞA PRODUSULUI 

1. Marca comercială a producătorului: ........................................................          

2. Modelul de fabricaţie: .....................................................................................  MB1020A 

3. Tipul aparatului: ......................................................................................... Multiblender 

4. Importator: ........................................................................  SC ALF Electrocasnice SRL 

5. Adresă importator: ………………... bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, România 

6. Putere motor instalată(W): ........................................................................................ 1000 

7. Număr viteze: ............................................................................... 2+regulator de viteze 

8. Material cuţit: ........................................................................................................... inox 

9. Material lame tăiere: ................................................................................................. inox 

  10. Material ax (picior) blender ....................................................................................  inox 

  11. Capacitate pahar amestecare(litri): .............................................................................. 0,6 

  12. Capacitate vas tocare(litri): ......................................................................................... 0,4 

  13. Material vase de lucru: .......................................................................................... plastic 

  14. Material mâner blender: ............................................................................. plastic+inox 

  15. Accesoriu tel în formă de pară: ..................................................................................... DA  

  16. Material tel în formă de pară: .................................................................................... inox  

  17. Greutate netă(produs,kg): ........................................................................................ 1,58       

  18. Greutate brută(cu ambalaj/kg):  ................................................................................ 1,8 

  19. Dimensiuni corp blender/cutie(mm): .................................... 64x64x427/240x130x257 

  20. Tensiune/Frecvenţă(V/Hz):  ................................................................ 220-240~50/60 

  21. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB A) ...............................................….. < 85 

  22. Fabricat în China 
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