
®

VFP040Xwww.breville-romania.ro



2



3

PIESE
1. Suport mixer/placă rotativă bol
2. Bol din oţel inoxidabil
3. Mixer de mână detaşabil
4. Buton de eliberare a paletelor
5. Comutator de pornire/oprire
6. 
7. Buton de accelerare
8. Buton de reducere a vitezei
9. Buton de mărire a vitezei
10. 
11. Buton de ridicare/coborâre cap mixer
12. Buton de eliberare mixer de mână
13. Buton de control al vitezei bolului
14. Paletă stânga
15. Paletă dreapta
16. Cârlig frământare aluat stânga
17. Cârlig frământare aluat dreapta
18. Spatulă

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE PUTEA 

CONSULTA ULTERIOR
Acest produs poate  utilizat de copii în 
vârstă de peste 8 ani şi de persoanele care 
necesită îndrumare, cu condiţia ca aceştia:
• să  familiarizaţi cu pericolele asociate 

acestui produs şi
• să  instruiţi de o persoană competentă 

în vederea utilizării în siguranţă a 
produsului.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest 
produs. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie 
efectuate de către copii, cu excepţia cazului 
în care aceştia au peste 8 ani şi sunt 
supravegheaţi de un adult.
Păstraţi aparatul și cablul acestuia la 
îndemâna copiilor mai puţin de 8 ani.
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priza 
electrică dacă este lăsat nesupravegheat 
şi înaintea asamblării, dezasamblării sau 
curăţării.
Pentru evitarea pericolelor, în cazul 
deteriorării cablului de alimentare, acesta 
trebuie înlocuit de producător, de personalul 
autorizat de service sau de alte persoane 

• Nu utilizaţi niciodată aparatul în scopuri diferite de destinaţia de 
utilizare prevăzută a acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv 
uzului casnic. Nu utilizaţi acest aparat în exterior.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile uscate înainte de a 

• Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă, sigură, uscată 
şi plană.

• Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafeţe care pot 
e).

•  de 
alimentare în apă sau în alte lichide.

• Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea 
dat, 

prins sau strivit.
• Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat pe jos sau dacă prezintă 

semne vizibile de deteriorare.
• Nu utilizaţi niciodată niciun accesoriu sau dispozitiv nerecomandat 

de producător.
• Feriţi-vă părul, mâinile şi hainele de piesele mobile ale aparatului în 

timpul utilizării acestuia.
• Nu încercaţi să scoateţi, să montaţi sau să demontaţi accesoriile 

RO

UTILIZAREA MIXERULUI PE SUPORT
1. Asiguraţi-vă că mixerul este deconectat de la priza electrică, iar 

0 (oprit). Apăsaţi 
butonul de eliberare a mecanismului de blocare pentru capul 
mixerului şi ridicaţi capul suportului mixerului până ce acesta emite 

2. Poziţionaţi marginea inferioară a bolului de amestecare din oţel 
.

3. ă 

4. Montaţi paleta stângă g sau cârligul din stânga de frământare 
a aluatului j

ă 
ajuta să introduceţi paleta/cârligul corect. 

5. Montaţi paleta dreaptă h sau cârligul din dreapta de frământare 
a aluatului k

. 
6. Apăsaţi butonul de ridicare/coborâre a capului mixerului şi coborâţi 

 F). 
7. Adăugaţi ingredientele în bolul de amestecare. Conectaţi mixerul la 

priza electrică.  
8. Rotiţi comutatorul de pornire/oprire în poziţia I (pornit), apoi utilizaţi 

butonul + pentru a selecta viteza dorită. Reglaţi viteza conform 
necesităţilor cu ajutorul butoanelor + şi –
de control al vitezei bolului pentru a selecta viteza dorită pentru bol 
(0, 1 sau 2).  

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza mixerul pentru prima dată, spălaţi paletele, cârligele 
de frământat aluatul, spatula şi bolul din oţel inoxidabil cu apă călduţă 
şi săpun. Clătiţi-le şi uscaţi-le riguros. Nu utilizaţi substanţe abrazive, 
chimice sau de curăţare pentru cuptoare. Utilizând o lavetă sau un 
burete umed, ştergeţi exteriorul mixerului de mână şi al suportului 
mixerului. Uscaţi-le bine.
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UTILIZAREA MANUALĂ A MIXERULUI
1. Asiguraţi-vă că mixerul este deconectat de la priza electrică, iar 

0 (oprit). Apăsaţi 
butonul de eliberare a mecanismului de blocare pentru capul 
mixerului şi ridicaţi capul suportului mixerului până ce acesta emite 

2. Menţineţi apăsat butonul de eliberare a mixerului de mână şi ridicaţi 

3. Conectaţi mixerul la priza electrică. 
4. Introduceţi paletele/cârligele de frământat aluatul în ingredientele 

5. Rotiţi comutatorul de pornire/oprire în poziţia I (pornit), apoi utilizaţi 
butonul + pentru a selecta viteza dorită. Reglaţi viteza conform 
necesităţilor cu ajutorul butoanelor + şi –

6. Când aţi terminat de amestecat ingredientele, reglaţi viteza la 0 
utilizând butonul – , apoi aduceţi comutatorul de pornire/oprire 
în poziţia 0 
frământat aluatul pentru a îndepărta toate resturile de amestec.  

UTILIZAREA TEMPORIZATORULUI
icată durata 

0:00. Când selectaţi o viteză, temporizatorul va începe numărătoarea, 
în incrementuri de 1 secundă. Puteţi utiliza această funcţie pentru a 
cronometra operaţiile de amestecare. În momentul în care opriţi mixerul 
sau setaţi viteza la 0, temporizatorul se va reseta la 0:00.

WEEE
Deşeurile provenite din produsele electrice nu trebuie 
eliminate împreună cu deşeurile menajere. Vă rugăm să le 
reciclaţi dacă aveţi această posibilitate. Pentru informaţii 
suplimentare privind reciclarea şi deşeurile provenite din 
echipamentele electrice şi electronice, contactaţi-ne prin 
e-mail la adresa enquiriesEurope@jardencs.com.

DEPOZITAREA
Depozitaţi mixerul de mână într-un loc curat, uscat, care nu se
la îndemâna copiilor, asigurându-vă că toate componentele sunt 
dezasamblate.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Pentru o curăţare mai uşoară, curăţaţi mixerul de mână şi paletele/
cârligele de frământat aluatul imediat după utilizare.
1. Aduceţi comutatorul de pornire/oprire în poziţia 0 (oprit) şi 

deconectaţi mixerul de la priza electrică.
2. Desprindeţi paletele/cârligele de frământat aluatul din mixerul de 

3. Spălaţi paletele/cârligele de frământat aluatul cu apă călduţă şi 
detergent. Le puteţi de asemenea, spăla în maşina de spălat vase.

4. Clătiţi şi uscaţi paletele/cârligele de frământat aluatul înainte de 
depozitarea sau reutilizarea acestora.

5. Ştergeţi carcasa mixerului de mână cu o lavetă umezită.
6. Curăţaţi bolul, dacă este necesar, cu apă călduţă şi detergent. Îl 

puteţi de asemenea, spăla în maşina de spălat vase.

GARANŢIE
ă în cazul 

oricăror solicitări de reparaţie acoperite de garanţie.
Garanţia acestui aparat este de 2 ani de la data achiziţiei, conform 
informaţiilor din acest document.
În timpul perioadei de garanţie, în cazul puţin probabil în care aparatul 
nu mai funcţionează din cauza unei defecţiuni de design sau de 
fabricaţie, înapoiaţi-l magazinului de unde l-aţi achiziţionat, împreună cu 
bonul de casă şi o copie a acestei garanţii.

suplimentare faţă de drepturile dvs. legale, care nu sunt afectate de 
această garanţie. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited („JCS 

JCS (Europe) îşi asumă, pe perioada garanţiei, obligaţia de a repara 
sau de a înlocui gratuit aparatul sau orice componentă a aparatului care 
se dovedeşte a nu funcţiona, în următoarele condiţii:
• să anunţaţi imediat magazinul sau JCS (Europe) despre apariţia 

problemei;
• upus 

deteriorărilor, întrebuinţării greşite, abuzurilor, reparaţiilor sau 
zate 

de JCS (Europe).
Defecţiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, 
abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, 

cării 
de către o altă persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau 
nerespectării instrucţiunilor de utilizare nu sunt acoperite de această 
garanţie. În plus, uzura normală, incluzând, fără a se limita la, 
decolorările minore şi zgârieturile nu sunt acoperite de această garanţie.
Drepturile prevăzute în această garanţie se vor aplica numai primului 
cumpărător şi nu se extind în cazul utilizării comerciale sau comune.

lizare 
sau o garanţie suplimentară, vă rugăm să consultaţi, pentru informaţii 
suplimentare, termenii şi condiţiile respectivei garanţii şi nu ale acesteia 
sau să contactaţi distribuitorul local autorizat.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Middleton Road
Royton
Oldham
OL2 5LN
UK   

9. Utilizaţi spatula cu formă specială, furnizată împreună cu aparatul, 
pentru a răzui orice rămăşiţe de amestec de pe pereţii bolului. Opriţi 
întotdeauna mixerul înainte de a răzui pereţii bolului.
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© 2013 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development. 
Two (2) Year Limited Guarantee—see inside for details.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Made in PRC

UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: 0161 621 6900

www.breville.eu
www.breville-romania.ro
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