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FIRST USE

OPERATION / CLEANING AND CARE

DE

VORBEREITUNG

BETRIEB / REINIGUNG UND PFLEGE

FR

PREMIÈRE UTILISATION

FONCTIONNEMENT / NETTOYAGE ET ENTRETIEN

TR

İLK KULLANIM

KULLANIM / TEMIZLEME VE BAKIM

ES

PRIMER USO

FUNCIONAMIENTO / LIMPIEZA Y CUIDADOS

PL

PIERWSZE UŻYCIE

OBSŁUGA / CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

RO

PRIMA UTILIZARE

UTILIZARE / CURĂ AREA ȘI ÎNGRIJIREA

IT

USO INIZIALE

FUNZIONAMENTO / PULIZIA E CURA

AR

 التنظيف والعناية/ التشغيل

االستخدام المبدئي

EN

Chunky soup

Creamy soup

Sauce

Ice crush

Auto Clean

DE

Stückige Suppe

Cremige
Suppe

Sauce

Eiszerkleinerung

Automatische
Reinigung

FR

Soupe avec
morceaux

Velouté

Sauce

Glace pilée

Nettoyage
automatique

TR

Topaklı çorba

Krema
kıvamında
çorba

Sos

Buz kırma

Otomatik
Temizleme

ES

Sopa espesa

Sopa cremosa

Salsa

Romper el hielo

Limpieza
automática

PL

Zupa mięsna

Krem

Sos

Kruszony lód

Automatyczne
czyszczenie

RO

Supă groasă

Supă cremă

Sos

Gheață zdrobită

Auto Clean

IT

Zuppa a pezzi
interi

Zuppa
cremosa

Salsa

Tritatura ghiaccio

Pulizia
automatica

AR

Chunky) حساء
شانكي

حساء كريمي

صلصة

مكعبات ثلج

تنظيف تلقائي

Vă rugăm să citiți mai
întâi acest manual!
Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați ales un
produs Beko. Sperăm să obțineți
cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la standarde înalte de calitate
și cu tehnologii performante. Din
acest motiv, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție
acest manual de utilizare și toate
celelalte documente însoțitoare și
să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transferați produsul
altei persoane, oferiți-i și manualul
de utilizare. Urmați instrucțiunile
și acordați atenție tuturor
informațiilor și avertismentelor din
manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în
diverse capitole ale acestui manual de
utilizare:
Informații importante și
sugestii utile cu privire la
utilizare.
AVERTISMENT:
Avertismente pentru
situații periculoase privind siguranța vieții și a
proprietății.
Potrivit pentru contactul cu alimentele.
Nu imersați produsul,
cablul de alimentare
sau ștecherul în apă sau
în alte lichide.

1. Cupă de măsurare
2. Gură de alimentare
3. Capac
4. Vas de măsurare
5. Arbore de amestecare
6. Placă de încălzire
7. Unitate motor
8. Afișaj LED
9. Buton cronometru ( +/- )
10. Buton de comandă (Reglarea
vitezei - Puls / Start / Stop)
11. Picioruș antivibrație
12. Mâner
13. Filă capac

Date tehnice
Tensiune:
220/240V~ 50-60 Hz
Putere motor: 800 W
Putere de incalzire: 1000W
Putere totala: 1800 W
Drepturile pentru efectuarea modificărilor tehnice și de design sunt
rezervate.
Valorile declarate pe etichetele aplicate pe aparatul dumneavoastră sau alte documente imprimate furnizate împreună cu acesta reprezintă valorile care au fost obținute
în laboratoare, în conformitate cu standardele corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și de condițiile de mediu.

Acest produs a fost fabricat în unități ecologice, dotate cu tehnologie de ultimă oră.
Produsul este conform cu Directiva
DEEE.

importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță
care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor
corporale sau al pagubelor materiale.
Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează orice
garanție acordată.

1.1 Siguranță generală

• Citiți instrucțiunile în întregime.
• Întotdeauna deconectați blenderul de la
sursa de alimentare în cazul în care este lăsat
nesupravegheat și înainte de asamblare,
dezasamblare
• Acest aparatul nu trebuie folosit de către copii. A nu
se lăsa niciodată aparatul și cablul său la îndemâna
copiilor.
• Acest produs poate fi utilizat de către persoanele
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă aceștia
au fost supravegheați sau instruiți cu privire la
utilizarea produsului într-un mod sigur și dacă
înțeleg pericolele implicate.
• Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
• Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de
alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de
a vă apropia de componentele mobile în uz.
• În cazul în care cablul de alimentare este avariat,
acesta trebuie să fie înlocuit de către producător,
un agent service sau o persoană calificată pentru
prevenirea apariției pericolului.
• Acest produs este destinat utilizării în scop casnic
și are aplicații similare cum ar fi:
–– Bucătării ale personalului în magazine, birouri
sau în alte medii de lucru;
–– Ferme
–– De către clienți în hoteluri, moteluri sau alte
medii de tip rezidențial;
–– Medii de tip pensiune.
• Nu utilizați niciun aparat al cărui cablu sau ștecăr este
deteriorat, după ce aparatul a funcționat defectuos,
dacă a căzut pe sol sau dacă a fost deteriorat în orice
fel. Contactați producătorul la numărul de telefon al
serviciului de asistență pentru clienți pentru informații
cu privire la examinare, reparații sau reglare.
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
• Utilizarea accesoriilor, inclusiv a borcanelor de
conserve, care nu sunt recomandate de către
producător poate fi însoțită de un risc de rănire.
• Nu încercați să demontați aparatul.
• Nu utilizați și nu plasați nici o componentă a acestui
aparat pe suprafețe fierbinți sau în apropierea
acestora.
• Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să
corespundă cu informațiile furnizate pe plăcuța de
identificare a produsului.
• Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
• Nu atingeți ștecărul produsului cu mâinile umede
sau ude.
• Întotdeauna opriți-l și deconectați-l de la
sursa de alimentare în cazul în care este lăsat
nesupravegheat atunci când nu este utilizat,
înainte de a pune sau scoate părți și înainte de
curățare.
• Țineți cu grijă arborele de amestecare în timpul
transportului și al curățării.
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
• Nu atingeți niciodată lamele atunci când produsul
este în funcțiune. În cazul unei utilizări incorecte
există pericolul de a vă răni.
• Nu atingeți piesele în mișcare.
• Nu utilizați în exterior.
• Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe
marginea mesei sau a blatului.
• Nu introduceți mâinile și ustensilele în vasul
blenderului în timpul amestecării, pentru a
reduce riscul de rănire gravă sau de deteriorare
a blenderului. Puteți folosi o spatulă, dar aceasta
trebuie să fie utilizată numai atunci când blenderul
nu este în funcțiune
• Lamele sunt ascuțite. Manipulați cu atenție.
• Utilizați blenderul numai după ce ați pus capacul.
• Nu utilizați pentru amestecarea lichidelor fierbinți.
• Acest aparat este prevăzut cu un ștecăr
polarizat (una dintre borne este mai lată
decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de
electrocutare, acest ștecăr va putea fi introdus
într-o priză polarizată într-o singură poziție.
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
Dacă ștecărul nu intră complet în priză, inversați
poziția acestuia. Dacă acesta nu intră în priză nici
după această operațiune, contactați un electrician
autorizat. Nu modificați ștecărul în niciun fel.
• După curățare, uscați produsul și toate
componentele acestuia înainte de a-l conecta la
sursa de alimentare cu energie electrică și înainte
de a atașa componentele.
• Nu imersați produsul, cablul de alimentare sau
ștecherul în apă sau în alte lichide.
• Dacă păstrați materialele folosite pentru ambalare,
nu le lăsați la îndemâna copiilor.
• Aparatul nu este destinat să fie acționat cu ajutorul
unui temporizator extern sau al unui sistem separat
de comandă la distanță.
• Curățați părțile aparatului conform instrucțiunilor
menționate în manual la secțiunea „Curățarea și
întreținerea”.
• AVERTISMENT: Dacă suprafața este fisurată,
opriți aparatul pentru a evita șocul electric.
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
• AVERTISMENT: Nu ridicați capacul
recipientului în timp ce lichidele fierb.
• ATENȚIE: Poziționați capacul în așa fel încât
aburul fierbinte să fie direcționat departe de
dumneavoastră.
• În timpul funcționării suprafețele cănii pot fi
fierbinți, nu atingeți suprafețele în caz de risc de
ardere.
• După operație; cana și baza acesteia pot fi fierbinți
datorită energiei termice rămase. Nu atingeți
această suprafață până când se răcește, altfel
există risc de ardere.
• Țineți doar de mâner în timpul „transportului” și
„operațiunii de curățare și îngrijire”.

•PĂSTRAȚI
•
ACESTE INSTRUCȚIUNI
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importante referitoare
1 Ilanstrucțiuni
siguranță și la mediul înconjurător
1.2 Conformitate cu Directiva DEEE şi
eliminarea deşeurilor:
Acest produs este conform cu Directiva WEEE a UE (2012/19/UE). Acest
produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Acest produs a fost fabricat cu componente şi materiale de
înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate. Nu eliminați
acest produs împreună cu deșeurile menajere sau cu alte
deșeuri la sfârșitul duratei de viață utilă. Transportați-l la un
punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla mai
multe informații cu privire la aceste puncte de colectare.

1.3 Conformitatea cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE
(2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această Directivă.

1.4 Informaţii cu privire la ambalaj
Materialele utilizate pentru ambalajul produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările
naţionale de mediu. Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu
orice alt tip de deșeuri. Vă rugăm să le transportați la punctele de colectare destinate ambalajelor, amenajate de autorităţile locale.
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2 Utilizare
Avertisment
••Nu utilizați aparatul fără alimente.
••Nu introduceți obiecte străine în vasul blenderului (4) atunci
când acesta este pus în funcțiune.
••Vasul devine foarte greu și fierbinte când este plin cu lichid.
Ridicați vasul pe unitatea de bază cu ambele mâini și folosiți
mănuși.
Avertismente
•• Cana, placă de încălzire, unitate de bază și suprafețele marcate cu acest simbol vor deveni foarte fierbinți în timpul
utilizării.
•• NU ATINGEȚI încât există pericolul de a vă răni. Purtați mănuși
pentru cuptor când scoateți cana din unitatea de bază. Lăsați
aparatul să se răcească complet înainte de atingerea acestor
suprafețe, manipularea, deplasarea sau depozitarea acestui
aparat.
•• Aveți grijă atunci când scoateți capacul și paharul de măsurare.
•• Scoateți ușor capacul prin împingerea în sus a filei acestuia, cu
deschiderea orientată în direcția opusă față de dvs. Fiți atenți
deoarece aburul fierbinte poate fi eliberat și ar putea arde.
Puteți utiliza cupa de măsurare (1) sau orificiul în care se introduce aceasta pentru a adăuga ingrediente în vasul blenderului
(4) în timpul funcționării. Pentru a îndepărta cupa de măsurare,
rotiți-o în direcția „Deschis” și trageți ușor.
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2 Utilizare
Avertisment: Măriți progresiv turaţia aparatului. Nu
utilizați aparatul trecând brusc la treapta cea mai mare de viteză. În caz contrar, motorul se poate supraîncălzi.

Poziția „Pulse”
Apăsați butonul „Pulse” (10) în timp ce butonul de reglare a vitezei (10)
se află în poziția Pornit ON, pentru omogenizare prin impulsuri scurte, la
viteză mare. Aparatul se va opri atunci când ridicați degetul de pe buton.
Dacă doriți să opriți aparatul în orice moment în timpul
funcționării, apăsați butonul Pornit/Oprit (10).
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2 Utilizare
Rețete
Morcov(g)

Cartof(g)

Apă(g)

Observație

Modul supă
groasă

350

350

700

După 35 de minute de la
finalizarea modului de încălzire
în mod implicit, continuarea
modului de izolare de 40 de
minute

Modul supă
subțire

350

350

700

După 25 de minute de la
finalizarea modului de încălzire
în mod implicit, continuarea
modului de izolare de 40 de
minute

Temperatura de
amestecare

700

N/A

1050

Dacă programul se oprește
automat, acesta se oprește
un minut pentru un ciclu, și
face 10 cicluri; În caz contrar,
pornește ciclul de 1-3 minute,
face 10 cicluri

Creșterea
temperaturii de
încălzire

560

N/A

840

În conformitate cu procesul
celui mai lung timp de
preparare, în funcție de
programul selectat

Unt(g)

Făină(g)

Lapte(L)

Observație

50

50

0.5

În 30 de minute

Modul pentru
gem
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3 Curățare și îngrijire
3.1 Curățare
1. Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de perete.
2. Lăsați aparatul să se răcească complet.
3. Pentru a curăța aparatul parcurgeți pașii 2 - 12 din secțiunea (
pre utilizarea inițială.

) des�-

•• Nici o piesă nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
•• Pentru a curăța aparatul utilizați o lavetă moale umezită și o
cantitate mică de detergent.
Avertisment
•• Nu imersați baza cu vasul blenderului (4) și motor a blenderului (7) în apă. O puteți șterge cu o lavetă umedă.
Atenție
•• Nu folosiți niciodată benzină, solvenți sau substanțe abrazive de curățare, obiecte metalice sau perii dure pentru
a curăța aparatul.
•• Nu atingeți cuțitele de tocat cu mâinile goale. Cuțitele sunt
foarte ascuțite. Folosiți o perie!
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3 Curățare și îngrijire
3.2 Depozitare
•• Dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de
timp, depozitați-l cu grijă.
•• Deconectați produsul de la sursa de alimentare cu curent electric și
așteptați ca acesta să se răcească complet înainte de depozitare.
•• Păstrați produsul și accesoriile acestuia în ambalajele originale.
•• Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
•• Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor.

3.3 Manipulare și transport
•• În timpul manipulării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul protejează aparatul de deteriorări fizice.
•• Nu așezați obiecte grele pe produs sau pe ambalaj. Produsul se
poate deteriora.
•• În cazul în care produsul cade pe sol, este posibil ca acesta să nu mai
funcționeze sau să fie iremediabil deteriorat.

Vă rugăm să consultați ultima pagină a manualului de utilizare pentru secțiunea inițială, secțiunea
generală și secțiunea de curățare.
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Tensiune de alimentare/frecvenţă: 230V/50Hz
Importator: ARCTIC S.A., Găeşti, Dâmboviţa, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

Electrocasnice mici de bucătărie - 3 ani
Fier de călcat - 2 ani
Aspirator - 2 ani
Model / Serie:

TIP:

Cuptor cu microunde - 3 ani
Staţie de călcat - 2 ani

VÂNZĂTOR
Nr. factură:................................................................................................Data: ...................................................
Vânzător (ﬁrma, localitatea): ..................................................................................................................................
CUMPĂRĂTOR
Nume ..........................................................................................Localitatea ..............................................................................
Str. ........................................................................................................Nr. ........Bloc .............Sc. ............Et. ..............Ap. ..........
Judeţ ...................................................... Telefon ...........................................E-mail ..................................................................
S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucţiunile de utilizare şi toate accesoriile. Am primit
aparatul în perfectă stare de funcţionare.

Stimaţi clienţi,
La cumpărare vă recomandăm să solicitaţi efectuarea probei de funcţionare şi să veriﬁcaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a accesoriilor.
Pentru a putea beneﬁcia de toate avantajele produselor şi serviciilor noastre vă rugăm:
- să citiţi cu atenţie şi să respectaţi recomandările prezentate în “Instrucţiunile de utilizare”.
- să păstraţi cu grijă acest certiﬁcat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul ﬁscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la
orice sesizare efectuată în perioada de garanţie.
Vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea unui produs Beko!
Durata medie de utilizare a produselor BEKO este de 5 ani!
Perioada de garanţie legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.
Perioada de garanţie comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului , include și
perioada de garanţie legală de conformitate și se acordă pentru următoarele categorii: Electrocasnice mici
de bucătărie și Cuptoare cu microunde.
Art. 22, alin. 3-6, din L449/2013, modiﬁcata de OG 9/2016:
- (3) Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de
garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa
vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea
produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notiﬁcării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului
către consumator.
- (4) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneﬁcia de un nou
termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot ﬁ reparate sau
când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deﬁcienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10%
din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor ﬁ înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea
produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă
îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de
către operatorii economici.
Garanţia oferită de producător nu exclude garanţia de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecţia consumatorului şi
Codul Civil.

Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găeşti, Dâmboviţa, str. 13 Decembrie nr. 210.
*9010 • www.arctic.ro • e-mail: service@arctic.ro • Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00;
Sâmbătă 09:00 - 17:00

UNITĂŢILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAŢII ÎN TERMENUL DE GARANŢIE ŞI ÎN AFARA ACESTUIA

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Data
Reclamaţiei

Data primirii
în reparaţie
Programat

Reparat
Data ridicării
aparatului
Cauza întârzierii

Reparaţia curentă şi/sau
componenta înlocuită

Prelungirea
termenului de
garanţie

CLIENT

Efectuarea veriﬁcării
SERVICE

F 227 - 07 ed. 3

4571420000

07.07.2017

Drepturile consumatorului sunt cele prevazute în Legea 449/2003 (R1), modiﬁcată și completată de OG 9/2016, și OG 21/1992 (R2). Drepturile consumatorului nu sunt afectate prin
garanția comercială oferită.

1. Nu au fost respectate instrucţiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere prescrise.
2. Subansamblurile şi accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor ﬁ înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanţia nu se acordă subansamblelor şi accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalaţia electrică a utilizatorului prezintă improvizaţii sau neconformităţi.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenţii (reparaţii, modiﬁcări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost :
a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
b) accesoriile care nu au defecte ascunse de material constatate de tehnicienii Service Arctic;
c) piesele şi accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări.

1. Garanţia se aplică numai dacă documentul ﬁscal de achiziţie împreună cu acest certiﬁcat sunt prezentate împreună cu produsul reclamat.
Pentru orice defecţiune aparută în perioada de garanţie sau post garanţie, apelaţi la magazinul de unde a fost achiziţionat produsul sau direct la Call Center Arctic.
Termenul de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data semnalării defectului şi până la data repunerii aparatului în stare de funcţionare.
Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certiﬁcatul de garanţie de către unitatea SERVICE care a efectuat reparaţia.
2. Garanţia acoperă repararea şi/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service Arctic.
3. La cumpărare vă recomandăm să solicitaţi efectuarea probei de funcţionare şi să veriﬁcaţi existenţa tuturor accesoriilor şi a instrucţiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcţioneze corespunzător şi să nu
prezinte defecte vizibile ale pieselor şi accesoriilor.
4. Termenul de realizare a operaţiilor de reparare, înlocuire sau întreţinere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecţiunea la magazinul de unde a achiziţionat produsul sau direct
la Call Center Arctic.

CONDIȚIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:

Nr.
crt.

r. 210.
;

UNITĂŢILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAŢII ÎN TERMENUL DE GARANŢIE ŞI ÎN AFARA ACESTUIA

.

