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Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte 
de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati 
manualul pentru consultari ulterioare.

2. Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare 
corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului. 

3. Asezati dispozitivul pe o suprafață uscată, plata și stabilă. 
4. Curatati aparatul conform instructiunilor din capitolul ”CURATARE SI INTRETINERE”. 
5. Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:

• in cazul în care nu funcționeazã corect
• in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii
• inainte de dezasamblarea aparatului
• inainte de curatare 
• atunci cand nu este utilizat

6. Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de stecher, nu de cablu .
7. Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va 

asigura ca nu se joaca cu produsul 
8. Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, 

senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, cu exceptia cazului 
cand acestea sunt supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului 
de la o persoana responsabila de siguranta lor.

9. Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un centru de service autorizat. 
10. Păstraţi-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumina directă 

a soarelui, umiditate şi margini ascuţite. 
11. Protejaţi-l de impact şi nu-l scăpaţi pe jos. 
12. Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati 

aparatul cu mainile ude.
13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 
14. Nu lasati nesupravegheat aparatul functionand.
15. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate 

de o utilizare necorespunzatoare a aparatului. 
16. Scoateti din priza aparatul atunci când nu il utilizaţi pentru o lungă perioadă de timp. 
17. Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul 

prezinta defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat. 
18. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima 

pornire, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblați aparatul. 
19. Nu utilizati accesorii neautorizate.
20. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic şi trebuie utilizat numai 

în interiorul locuinţei.
21. Nu deplasati niciodata aparatul in timpul functionarii. 
22. Acest aparat este destinat exclusiv pentru prepararea alimentelor. Nu asezati in 

aparat decat alimente.
23. Nu atingeţi piesele în mişcare.  Asigurați-vă ca motorul este complet oprit, înainte de 
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demonta aparatul. 
24. Utilizati doar componente originale. 
25. Nu porniți storcătorul, cu excepția cazului în care există ingrediente sau lichid în el.
26. Mânuiţi cu grijă cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor şi în timpul curăţirii.
27. Nu adaugati apa fierbinte in recipient

DESCRIERE PRODUS

1. Capac superior
2. Recipient
3. Suport lame
4. Baza storcator
5. Comutator Pornire

FUNCTIONARE

Curăţaţi bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a 
aparatului. Ştergeţi interiorul cu o cârpă umeda. 
Nu scufundati niciodata motorul sau cablul de alimentare in apa sau in orice alt lichid.

1. Puneti baza motorului pe o suprafata plana si uscata. 
2. Taiati alimentele in cubulete de mici dimensiuni (max. 15 mm). 

Puneti aceste cubulete in aparat si adaugati lichid daca este necesar. 
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3. Insurubati partea cu lame in baza. Verificati ca partea cu lame sa fie bine fixata in 
baza. Volumul de lichid care se adauga in aparat nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim. 

4. Introduceti cablul de alimentare in priza. Verificati intai ca tensiunea retelei sa fie 
cea necesara aparatului. 

5. Apasati corpul blenderului pe motor (cu lama taietoare orientata in jos) si apoi 
rotiti corpul blenderului in baza aparatului in sens orar. Apasati butonul de pornire si 
blenderul va incepe sa functioneze. Daca corpul blenderului nu este fixat bine in baza 
aparatului, aparatul nu va functiona. 

6. Nu lasati ca aparatul sa functioneze continuu mai mult de 1 minut. Dupa 1 minut, 
opriti aparatul si asteptati 2 minute pentru ca motorul sa se raceasca inainte de a-l porni din 
nou. 

7. Dupa utilizare, scoateti cablul de alimentare din priza si desurubati corpul 
blenderului din baza prin rotirea acestuia in sens antiorar. 

8. Scoateti capacul
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Atentie: Opriti aparatul dupa utilizare. Nu porniti aparatul fara alimente in el, deoarece se poate 
supraincalzi motorul.

SFATURI

• Taiati alimentele in cubulete de mici dimensiuni (max. 
15 mm) pentru a obtine cele mai bune rezultate.

• Nu introduceti fructe congelate, legume sau 
gheață în aparat.

• Recipient portabil cu capac: introduceti sucul în 
recipient,  puneti capacul pe recipient și deschideti 
capacul superior pentru a bea direct din recipient.

CURATARE SI INTRETINERE

1. Puneti vasul blenderului in putina apa calduta cu detergent de vase si curatati-l cu o perie, 
apoi utilizati apa curata de cateva ori pentru limpezire. 

2.  Pentru a curãța baza și rezervorul, folosiți o cârpã moale, ușor umezitã.
ATENTIE:  Mânuiţi cu grijă cuţitele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curaţarii.
Nota:

• Nu scufundati niciodata motorul sau cablul de alimentare in apa sau in orice alt 
lichid! 

• Asigurati-va ca aparatul este uscat complet inainte de depozitare.   
• Nu folositi agenti chimici sau solventi pentru a curata aparatul. 
• Vă recomandăm să curăţaţi dispozitivul imediat, de fiecare dată după ce aţi 

terminat să-l folosiţi, pentru a reduce posibilitatea aparitiei petelor.
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DEPANARE

PROBLEM SOLUTIE

Dispozitivul nu porneste. • Verificați cablul de alimentare și sursa de 
alimentare.

• Dispozitivul nu va funcționa dacă piesele 
nu sunt asamblate corect.

Masina se opreste din functionare sau nu 
mai functioneaza.

Este posibil ca vasul blenderului sa fie destrans 
dupa o perioada mai lunga de utilizare. Opriti 
aparatul, deconectati vasul, asteptati cateva 
minute ca motorul sa se raceasca si apoi 
insurubati-l la loc. Incercati din nou.

SPECIFICATII

• Viteza: 20000 rpm
• Capacitate recipient: 2 x 500 ml
• Carcasa din otel inoxidabil
• Putere motor: 300 W
• Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca 
produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este 
in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator 
sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați 
acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova 
refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de 
la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire 
la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii 
institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de 
vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea 
necorespunzatoare a produsului.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.


