
 ROBOT DE BUCATARIECHICCO-EASY MEAL cod 07656 

 CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI PASTRATI-LE PENTRU CONSULTATII ULTERIOARE 

 

AVERTISMENTE PENTRU SIGURANTA 

ATENTIE! 

 -Acest robot de bucatarie este prevazut doar pentru uz casnic si trebuie utilizat conform instructiunilor de utilizare. Orice alt tip de utilizare decat cea in 
scopul careia a fost conceput e considerata improprie si poate atrage dupa sine risc de accidentare.Nu utilizati aparatul in: spatii dedicate bucatariei 
pentru personalul magazinelor, birourilor sau alte locuri de munca, agroturism,hoteluri, camere inchiriate.Fabricantul nu poate fi raspunzator pentru 
eventuale deteriorari survenite unei utilizari improprii si iresponsabile. 

- Acest aparat este destinat numai utilizarii in interior si nu trebuie expus la soare, ploaie si intemperii. Nu trebuie utilizat de catre persoane care au 
capacitatile mentale/senzoriale reduse sau care nu au experienta ori cunostinta despre modalitatile de utilizare.Aceasta se poate face numai sub 
supravegherea unui adult care cunoaste modalitatile de utilizare pentru ca totul sa decurga in maxima siguranta, fara riscuri. Daca aparatul este 
vandut/transmis de catre cumparator  altor persoane, trebuie transmise si instructiunile de utilizare pentru ca utilizarea aparatului sa se faca in deplina 
siguranta. Instructiunile de utilizare trebuie sa acompanieze aparatul in permanenta. 

- Curatarea si intretinerea aparatului trebuie executate numai de catre un adult. 

- Pentru a evita proliferarea bacteriilor in mancarea preparata, va recomandam sa o consumati imediat si sa o conservati in maniera cea mai potrivita in 
functie de tipul alimentelor. Nu conservati alimentele in vasul robotului. 

- Nu lasati la indemana copiilor robotul si cablul de alimentare. 

- Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul 

- Nu debransati aparatul tragand cablul de alimentare. 

- AVERTISMENT: pentru siguranta, aparatul trebuie conectat la o instalatie electrica echipata cu impamantare. 

- Inainte de a incepe incalzirea si gatirea cu vapori, verificati ca orificiul de evaporare sa nu fie obturat.(6)  

- Nu ridicati niciodata capacul(13) vasului(10) in timpul procesului de gatire sau tocare. Lichidul fierbine poate iesi brusc si va poate provoca arsuri. 

- In timpul incalzirii cu vapori, acestia pot cauza arsuri.Cuva de incalzire, si toate partile care au contact cu vaporii devin fierbinti: acordati atentie 
deosebita modului in care manipulati aparatul. 

- Nu deschideti si nu incercati sa deschideti capacul cuvei de incalzire(14) atunci cand aparatul este pornit/in functiune; risc de arsuri. 

- Inainte de a deschide/inlatura capacul cuvei de incalzire(14), opriti functionarea aparatului si asteptati 10 minute. 

- In timpul montarii/demontarii sau in timpul curatarii, debransati-l de la sursa de curent electric. 

- Verificati ca stecherul de alimentare si aparatul sunt complet recorite inainte de a-l muta, curata sau de a efectua operatiuni de intretinere. 

-intotdeauna inainte de a atinge cutitele aparatului, debransati-l de la sursa de curent electric. 

- AVERTISMENT: nu actionati lamele (11) mai mult de 10 secunde si faceti pauza de 10 secunde intre doua actionari.  

- acordati atentie deosebita atunci cand manevrati  lamele (8 si 11) deoarece sunt foarte taioase. 

- AVERTISMENT: nu spalati lamele (11)in masina de spalat vase deoarece mediul umed asociat cu prezenta sarurilor le pot provoca oxidari. 

- Nu scufundati si nu udati robotul de bucatarie(1) si cablul de alimentare cu apa sau alte lichide. NU spalati aparatul sub jetul de apa. 

- Aceste instructiuni sunt disponibile si pe internet <www.chicco.com> 

- Pentru curatarea produsului, respectati cu strictete instructiunile din paragraful VII <CURATAREA SI INTRETINEREA PRODUSULUI> 

- In cazul in care  cablul de alimentare este deteriorat,, pentru a-l inlocui prevenind orice risc,   adresati-va exclusiv producatorului. 

Avertisment: nerespectarea instructiunilor de utilizare poate duce la raniri si/sau deteriorari ale aparatului. Fabricantul nu este responsabil pentru 
deteriorari care apar din cauza nerespactarii acestor instructiuni de utilizare.Aparatul, accesoriile si elementele care fac parte din ambalaj nu sunt jucarii si 
nu trebuie lasate la indemana copiilor. 

ATENTIE 

Utilizarea aparatelor electrice necesita respecatrea unor reguli de baza: 

- Instalatia electrica din locatia in care se va utiliza produsul trebuie sa corespunda normelor de siguranta in vigoare. 

- Tensiunea si frecventa aparatului (vedeti placuta cu datele tehnice ) trebuie sa corespunda cu cele ale sectorului electric. 

- Nu utilizati aparatul daca aveti mainile umede, picioarele goale sau ude sau in apropierea jeturilor de apa. ATENTIE: nu atingeti aparatul daca a cazut in 
apa, debransatil imediat de la sursa de curent si nu-l mai utilizati, adresati-va unui personal tehnic  calificat sau unui service autorizat Artsana. Nu 
incercati sa-l desfaceti sau sa-l reparati. 



- Utilizarea adaptoarelor, prelungitoarelor sau a prizelor multiple nu este recomandata. La nevoie utilizati numai produse care sunt conform 
reglementarilor de siguranta in vigoare, fara sa depasiti limita de putere indicata pe adaptor/prelungitor. 

- Plasati aparatul pe suprafete plane si stabile, departe de materiale delicate, sensibile la caldura, vapori si umiditate. Nu asezati aparatul aproape sau pe 
suprafete calde, plite electrice sau cu gaz. 

-Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este in stare de functionare. 

- Nu acoperiti aparatul atunci cand functrioneaza sau este fierbinte. 

- Inainte de utilizare verificati daca toate componentele (in special vasul si baza) sunt corect montate si vasul are capacul  inchis.  

- In timpul functionarii, verificati ca mainile, parul, hainele, si ustensilele de bucatarie sa nu se afle in apropierea aparatului. 

- Nu puneti nicodata in vas alte lichide inafara de apa de la robinet sau lichide care sunt recomandate in paragraful VIII<INTRETINEREA CUVEI> 

In timpul incalzirii/prepararii alimentelor, orice eliberare de vapori pe langa capacul vasului(14) sau prin conducta de evacuare(16), indica o anomalie in 
functionarea circuitului vaporilor; NU DESFACETI si NU INLATURATI capacul vasului de incalzire(14) dar opriti functionarea aparatului si lasati-l sa se 
racoreasca. Nu-l mai utilizati si adresati-va unui personal calificat sau producatorului. 

- Nu utilizati aparatul daca are pierderi de lichid. In aceasta situatie opriti functionarea si debransati-l de la sursa de curent. 

- La sfarsitul ciclului de preparare a alimentelor, cand aparatul nu mai este cald,inlaturati capacul (13) acordata atentie vaporilor fierbinti pentru a evita 
arsurile. Manerul vasului in care s-a preparat mancarea poate fi si el fierbinte. 

- Pentru a evita deteriorarea cutitelor, va recomandam sa nu le utilizati la taierea produselor dure cum ar fi alimente congelate. 

- In cazul in care aveti indoieli in legatura cu recomandarile de utilizare, adresati-va distribuitorului sau fabricantului.  

ARTSANA isi rezerva dreptul de a modifica oricand si fara preaviz recomandarile de uilizare din aceasta brosura. 

Orice reproducere, transcriere, traducere chiar si partiala in alta limba a acestoor recomandari de utilizare, sunt interzise fara un acord  scris de catre 
ARTSANA S.p.A.  

LEGENDA SIMBOLURI 

Aparat conform exigentelor Europene 

AVERTISMENT 

Modalitati de utilizare 

Atentie! vapori fierbinti 

Cititi instructiunile de utilizare 

Atentie!suprafata fierbinte 

Nu eliminati acest produs ori componentele sale odata cu deseurile urbane, efectuati trierea conform reglementarilor in vigoare acolo unde va 
aflati. 

I. CONTINUT 

1 Corp robot 

1 Capac recipient 

1 Recipient cu maner 

1 Sita SWITCH SYSTEM pentru alimente 

1 CUT EXPRESS cu accesoriu de protectie-degete 

1 Grup de lame 

1 Modalitati de utilizare 

1 Retetar 



II. LEGENDA 

1. CORP/CUVA DE INCALZIRE 

2. SPATIU PENTRU CABLU 

3. BUTON PORNIT/OPRIT 

4. LED LUMINOS 

5. SISTEM DE FIXARE IN SIGURANTA A LAMELOR IN CORP/CUVA DE INCALZIRE 

6. ORIFICIU DE EVACUARE VAPORI 

7. INTRERUPATOR DE SIGURANTA 

8. ACCESORII CUT EXPRESS 

9. TAMPON PROTECTIE-DEGETE 

10. RECIPIENT 

11. LAME 

12. SITA BASCULANTA PENTRU GATIT SWITCH SYSTEM 

13. CAPAC  RECIPIENT 

14. CAPAC CUVA INCALZIRE 

15. ORIFICIU PENTRU UMPLEREA CUVEI DE INCALZIRE 

16. GHIDAJ DE EVACUARE VAPORI 

17. CABLU FIX 

III. PREGATIRE ROBOT 

Inainte de prima utilizare: 

 1)Inainte de a utiliza acest produs si componentele sale, asigurati-va ca sunt in stare buna si ca nu lipseste nimic. In caz contrar adresati-va 
distribuitorului. 

AVERTISMENT: din motive de siguranta, nu lasati la indemana copiilor ambalajul si partile sale componente.  

2) Montati aparatul conform intructiunilor din paragraful IV. MODALITATI DE UTILIZARE 

3) Pentru igiena, efectuati un ciclu de functionare fara alimente in aparat cu apa echivalenta nivelului 3(indicat pe vas), conform instructiunilor din 
paragraful Va. <PREPARAREA ALIMENTELOR CU VAPORI> 

AVERTISMENT: nu umpleti cu apa cuva de incalzire, direct de la robinet, pentru a evita sa udati partile electrice (figD) si nu utilizati apa demineralizata. 
La prima utilizare este posibil ca aparatul sa emane un miros deosebit. 

4) La sfarsitul ciclului , mutati butonul 3 in pozitie OFF(<<O>>) si lasati aparatul sa se racoreasca cel putin 15 minute.ATENTIE: Nu puneti in functiune  
cutitele imediat deoarece este posibil ca lichidul fierbinte  sa produca arsuri. 

5) Debransati cablul de alimentare de la priza electrica.Spalati toate componentele lavabile cu apa calduta si detergent de vase comun  iar baza cu o 
laveta umeda. 

6) Inlaturati toata apa reziduala din cuva de incalzire (figC). 

IV. MODALITATI DE UTILIZARE 

VASUL 

AVERTISMENT: inlaturati vasul si capacul numai daca butonul 3 se afla in pozitiaOFF(<O>) 

- Pentru a fixa vasul (10), asezati-l in baza si rasuciti-l in sensul acelor de ceas (figB). Pentru a-l extrage rasuciti-l in sens invers. 

- Pentru a inchide capacul vasului (13) pozitionati-l astfel incat sa corespunda simbolurile de referinta figA) si rasuciti-l in sensul acelor de ceas. Pentru a-l 
extrage efectuati operatiunea in sens invers. 

- Adezati sita pentru alimente (12) in interiorul vasului, prin ghidajele care-I permit sa se intoarca pentru a rasturna alimentele in vasul de dedesubt. 

GRUP DE CUTITE 

- Pentru a extrage grupul lamelor (11) din vas detasati-l din baza si apucati cutitele cu atentie rasucindu-le in sensul acelor de ceasornic. Extrageti-le cu 
atentie pentru a nu va taia. Pentru fixarea cutitelor efectuati aceeasi manevra in sens invers. AVERTISMENT: cand cutitele nu sunt fixate in vas, 
protejati-le si nu le lasati la indemana copiilor. 

V. PREGATIREA  PRANZULUI 

Va. PREPARAREA ALIMENTELOR CU ABURI 



Easy Meal gateste cu vapori : fructe, legume, carne, peste pastrand calitatile nutritionale. 

Nu utilizati niciodata  modul PREPARAREA ALIMENTELOR CU ABURI daca nu ati fixat corect cutitele (11) in vas (10) si daca nu ati umplut cuva de 
incalzire cu apa potabila rece. 

Pentru a gati, procedati astfel: 

1. Asigurati-va ca aparatul nu este bransat la priza de curent electric.. Asigurati-va ca butonul (3) este in pozitie OFF (<O>) 

2. Asigurati-va ca orificiul de evacuare a aburilor (6) nu este obturat. Daca este necesar inlaturati tot ce ar putea impiedica evacuarea aburilor, vedeti 
capitolul VI. CURATARE SI INTRETINERE 

3. Desfaceti capacul cuvei de incalzire (14) actionand prin rasucire si extractie dupa cum este descris pe produs. 

4. Umpleti cuva de incalzire cu o cantitate de apa rece potrivita ciclului de gatire selectat. Timpul  ciclului de preparare a alimentelor variaza in functie de 
cantitatea de apa folosita. 

- Nu utilizati apa demineralizata sau cu aditivi (sare, zahar etc.) 

- Gratie celor trei repere, puteti utiliza vasul(10) pentru a masura cantitatea de apa folosita. 

TABEL DE REFERINTA PENTRU FIECARE REPER 

REPER TIMP* 

1 13 minute 

2 25 minute 

3 30 minute 

 

*timp calculat pentru prepararea unui aliment, la o tensiune de retea electrica de 230Vca. Timpul poate varia sensibil daca ne referim la o valoare de 
alimentare diferita sau la o curatare improprie. 

5. Inchideti capacul (14) realizand doua miscari diferite, de insertie si de rasucire dupa cum este descris pe produs. 

6. Fixati vasul (10) in baza(1) cu lamele (11)fixate in interior. 

7. Inserati sita basculanta(12) in vas(10) 

8. Fara sa exercitati presiune si fara sa depasiti marginea sitei, puneti ingredientele taiate in bucatele mici(mai putin de 1cm). Pentru a accelera 
prepararea  ingredientelor puteti utiliza accesoriul Cut Express(8) cu protectia pentru degete (9), dupa ce ati fixat corect vasul.  

9.  Inchideti  capacul (13) vasului. 

10. Bransati aparatul la sursa de curent electric. 

11. Actionati functia de preparare a alimentelor rasucind manerul (3) inspre dreapta. Ledul  se va aprinde iar aparatul va incepe sa produca vapori.  

12. Timpul de gatit variaza  in functie de cantitatea de apa pusa in cuva. Odata ce s-a epuizat apa procesul se opreste automat si aparatul emite un 
semnal sonor.Pentru a-l opri, mutati butonul (3) in pozitia (<<O>>). 

13. Debransati stecherul din priza de curent. 

14. Inlaturati capacul (13)vasului(10) si verificati daca ingredientele sunt bine preparate. 

15a. Daca nu doriti sa mixati alimentele dupa ce au fost preparate, ridicati sita (12) apucand manerul si rasturnati continutul intr-o farfurie, cu atentie 
pentru a evita arsurile. 

Sosul rezultat din prepararea alimentelor poate fi conservat. 

15b. Daca doriti sa mixati alimentele dupa ce le-ati preparat, urmariti instructiunile din sectiunea Vb.<<MIXAREA/OMOGENIZAREA ALIMENTELOR>> 

Remarca: inainte de a realiza un nou proces de preparare a alimentelor, lasati aparatul sa se racoreasca pana se raceste complet. 

Pentru a evita proliferarea bacteriilor, dupa utilizare, goliti complet  cuva de incalzire  .(figC) Pentru a realiza detartrarea consultati sectiunea 
VII<<INTRETINEREA CUVEI>> 

Vb MIXARE/OMOGENIZARE 

Robotul va permite sa omogenizati/ mixati diferite texturi de alimente care fac parte din meniul bebelusului in perioada diversificarii alimentatiei: 

1. Verificati daca aparatul este deconectat de la  sursa de curent si daca butonul e in pozitia OFF(<<O>>) 

2a. Pentru a mixa alimentele deja preparate rasturnati sita(12) in vas. Inlaturati sita basculanta si asezati capacul(13) 

2b. Pentru a mixa ingredientele la rece, puneti-le in vas (10), pe cutite(11) taiate in bucatele mici. Puteti utiliza accesoriul CUT EXPRESS pentru a taia 
alimentele direct in vas. 

Adaugati o cantitate de apa  care va permite omogenizarea/mixarea. 



AVERTISMENT: NU PUNETI NICIODATA IN VAS ALIMENTE DURE SAU CONGELATE SAU O CANTITATE MAI MARE DECAT CEA 
INDICATA(MAX). Pentru a evita deteriorarea cutitelor nu presati alimentele. 

3. Bransati aparatul la curentul electric. 

4. Rasuciti butonul(3) in stanga, in pozitia pentru mixare si mentineti-l in aceasta pozitie timp de maximum  10 secunde, apoi eliberati-l pentru a nu 
deteriora aparatul. 

5. Repetati aceasta operatiune pana cand consistenta alimentelor mixate devine cea pe care o doriti adaugand lichid daca este cazul. 

AVERTISMENT: Nu puneti ulei direct in vas. 

Remarca: Daca ingredientele se lipesc de peretii vasului (10) opriti aparatul si cu ajutorul unei linguri coborati alimentele in vas, catre cutite. 

6. La finalul operatiunii de mixare/omogenizare detasati vasul(10) din baza(1), inlaturati capacul(13) si varsati continutul in farfurie. 

AVERTISMENT: nu puneti mainile in vas pentru a nu va accidenta in cutite. 

Va recomandam sa verificati si omogenizati temperatura alimentelor inainte de a le da copiilor. 

Vc. INCALZIREA SI DECONGELAREA 

Robotul de bucatarie va permite sa incalziti si decongelati alimentele deja preparate. 

- pentru a incalzi/decongela alimentele preparate:  

1. Alimentele preparate trebuie asezate intr-un  vas adecvat, care trebuie pus fara capac in sita pentru preparare(12). Recipientul de 180ml din linia 
System de Chicco (care se achizitioneaza separat) este compatibil cu acest produs. 

2. Varsati apa in cuva pentru incalzire (nivel de la 1-3) in functie de cantitatea  de alimente care trebuie incalzita/dezghetata  apoi procedati intocmai ca 
pentru procesul de preparare. 

Timpul necesar pentru  dezghetare sau incalzire variaza in functie de temperatura initiala  si cantitatea  alimentelor.  

3. Atunci cand la finalul cilului porneste semnalul sonor,pentru a evita arsurile, luati cu atentie recipientul, cu o manusa rezistenta la caldura. Mixati 
continutul pentru a omogeniza temperatura. Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le da copiilor. 

AVERTISMENT: ca masura de igiena si din considerente biologice, nu incalziti niciodata alimentele de mai multe ori sau mai mult de 1 ora. 

VI. CURATAREA SI INTRETINEREA 

AVERTISMENT: toate operatiunile de curatare si intetinere trebuie efectuate dupa ce aparatul a fost oprit si debransat de la sursa de curent. 
La finalul fiecarui ciclu de preparare/omogenizare/mixare/incalzire e recomandat sa curatati aparatul dupa cum este indicat mai jos. 

CURATAREA VASULUI SI A ACCESORIILOR 

Vasul (10) si accesoriile din plastic: capacul(13),  sita pentru prepararea alimentelor(12), accesoriile CUT EXPRESS(8) si tamponul de 
protectie-degete(9) se pot spala  de mana cu detergent normal pentru vase (nu utilizati produse abrazive sau detartrant)  sau in masina de spalat vase. 
Va recomandam sa spalati vasul numai dupa ce ati inlaturat cutitele. 

CURATAREA CUTITELOR 

Pentru a evita /reduce oxidarea/ corodarea cutitelor(11), curatarea si uscarea lor trebuie efectuate intotdeauna imediat dupa utilizare. Extrageti cutitele 
din vas dupa cum este indicat in aceste instructiuni si  spalati-le cu apa si detergent de vase, acordand atentie deosebita partilor taioase. Detergentii 
agresivi cu clor(de exemplu) pot ataca otelul, sa-l pateze sau oxideze ireversibil. Evitati sa utilizati astfel de detergenti. Clatiti abundent cu apa curenta si 
uscati imediat cu o laveta moale.  AVERTISMENT: NU spalati cutitele in masina de spalat vase pentru a evita deteriorarea. Nu inlaturati garnitura 
grupului de cutite. In cazul in care ati facut-o, fixati-o corect in locul sau. 

CURATAREA ROBOTULUI 

Nu-l(3) puneti in masina de spalat vase sau sub jetul de apa si nu-l scufundati in lichide. Daca este cazul curatati-l cu o laveta umeda. Nu puneti in masina 
de spalat capacul vasului pentru incalzire(14). 

CLATIREA VASULUI DE INCALZIRE 

Varsati apa reziduala din vas inclinand aparatul progresiv(fig C) 

In cazul in care nu utilizati aparatul mai mult de 8 ore, efectuati o curatare interna rapida: 

a) Umpleti cuva de incalzire numai cu apa rece , potabila.(fig.D) pana la reperul2 de pe vas, puneti capacul cuvei de incalzire (14)si scuturati, extrageti 
apoi capacul si goliti mentinand orificiul de evacuare a vaporilor (6)inchis si inclinand aparatul progresiv pana cand evacuati toata apa(figC).  

Aveti grija ca apa sa nu patrunda in spatiul capacului vasului unde se afla intrerupatoarele de siguranta(7) 

b) Curatati zona din apropierea orificiului de evacuare a vaporilor verificand sa nu fie obturat 

Dupa curatare uscati produsul cu o laveta .Daca este cazul efectuati procesul de detartrare dupa cum este indicat in paragraful urmator. 

VII. INTRETINEREA CUVEI PENTRU INCALZIRE 

Pentru a garanta o buna functionare a produsului si o intretinere corecta a cuvei pentru incalzire trebuie efectuat periodic un ciclu complet de detartrare . 

IMPORTANT: formarea depunerilor de calcar sunt direct proportionale cu duritatea apei utilizate. Efectuati intretinerea cuvei de incalzire o data la 15 zile 
sau inainte de a depozita aparatul pentru perioade mai lungi. 



a) odata ce aparatul s-a racit complet si este debransat de la sursa de curent, pozitionati butonul (3) in pozitia OFF(O). IMPORTANT! Daca produsul nu 
este complet rece,vaporii sau apa fierbinte din interior va pot produce arsuri. 

Goliti complet cuva de incalzire inclinand progresiv aparatul(figC) dupa cum este descris in sectiunea <<CLATIREA VASULUI DE INCALZIRE>> 

c) Umpleti vasul cu apa potabila pana la reperul 1 apoi adaugati otet de vin alb pana la reperul 3. 

Varsati aceasta solutie in vasul de incalzire. 

Nu utilizati niciodata apa demineralizata si nici detartranti (lichid, pudra, pastile etc) care pot contine substante toxice sau improprii pentru contactul cu 
alimente.Nu varsati niciodata lichide/solutii diferite de cele indicate deoarece ar putea sa deterioreze iremediabil aparatul. 

d) Inchideti capacul cuvei pentru incalzire(14)si lasati solutia sa actioneze cel putin 10 ore. ATENTIE! Nu porniti aparatul daca se afla in cuva  solutie  
detartranta. 

e) Dupa cel putin 10 ore, scuturati usor produsul, inlaturati capacul cuvei (14) si goliti-l tinand orificiul de evacuare a vaporilor(6) acoperit, inclinand usor 
aparatul(figC), dupa cum este descris in sectiunea <<CLATIREA CUVEI DE INCALZIRE>> 

Remarca: evacuarea rezidurilor de o culoare sumbra  este ceva normal deoarece sunt eliminate depunerile de sare cu aceasta solutie detartranta. 

f) Clatiti de mai multe ori cuva de incalzire pana cand inlaturati toate rezidurile: turnati apa rece pana la nivelul 2(fig D)puneti capacul cuvei de 
incalzire((14) scuturati energic aparatul apoi extrageti capacul si varsati apa tinand orificiul de evacuare a vaporilor(6) acoperit. (fgig C) 

9) Uscati cu atentie apa din jurul orificiului de evacuare a vaporilor si de pe baza.In cazul in care vasul nu s-a curatat , repetati operatiunea sau mariti 
cantitatea de otet. 

IMPORTANT In timpul curatarii, nu incercati sa extrageti sau sa deteriorati sigurantele capacului cuvei de incalzire(fig14) si ale orificiilor de evacuare a 
vaporilor. 

VIII FUNCTIONARE ANORMALA 

PROBLEME POSIBILE CAUZE POSIBILE SOLUTII 

Aparatul/ledul nu porneste. Nu e corect bransat la curentul 
electric 

Bransati corect stecherul in priza de curent 

Aparatul nu toaca sau ciclul de 
preparare nu porneste 

Vasul sau capacul nu sunt corect 
amplasate. 

Fixati corect vasul si capacul pentru a utiliza intrerupatorul de 
siguranta 

Mirosuri neplacute sau zgomot 
excesiv al motorului in timpul tocarii. 

- produsul este nou 

- cantitate de alimente in exces 

- alimente prea dure 

- timp de tocare prelungit 

- daca este prima utilizare, poate fi ceva normal 

- reduceti cantitatea de alimente din vas 

- nu tocati alimente prea rigide; dezghetati alimentele inainte de 
a le toca 

- respectati timpul recomandat pentru tocarea alimentelor, 
pentru a evita supraincalzirea 

Alimentele ies din vas in timpul 
tocarii 

Alimente in exces sau prea lichide Reduceti cantitatea de alimente/lichid din vas 

Timpul pana la evacuarea vaporilor 
este prea indelungat sau nu 

vaporizeaza deloc 

Depuneri de calcar in cuva de 
incalzire 

Efectuati operatiunile de curatare si intretinere 

Evacuarea vaporilor pe langa 
capacul cuvei sau prin evacuarea din 

spatele aparatului 

- Nu ati pus capacul cuvei sau l-ati 
inchis incorect 

- orificiul de evacuare a vaporilor 
este obturat de reziduri alimentare 

sau depuneri de calcar 

- Fixati capacul corect 

- efectuati operatiunile de curatare si intretinere ale cuvei. Daca 
este necesar, eliberati orificiul de evacuare a vaporilor fara sa 

deteriorati aparatul. 

La sfarsitul ciclului de preparare a 
alimentelor, nu puteti extrage 

capacul. 

_ supraincalzire _ lasati aparatul sa se racoreasca . 

La sfarsitul ciclului de preparare a 
alimentelor se afla apa sub aparat 

- cutitele absente sau pozitionate 
incorect. 

- siguranta cutitelor absenta sau 
incorect fixata 

_ inserati cutitele in vas si rasuciti pana cand se fixeaza 

- verificati prezenta si fixarea sigurantei. 

 

IX. FISA TEHNICA 

Model: 06776; tensiune alimentare:  

Puterea cuvei de incalzire: 500W; putere motor: 130 W 

Cicluri de functionare ale mixer-ului:  

Fabricat in China 



 Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si 
reutilizate.  Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile 
menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si 
sănătătii umane.  Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva 
Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de 
colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe  pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile    ( Hg= Mercur, 
Cd= Cadmiu, Pb= Plumb)  În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, 
reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de 
colectare organizate.  Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, 
magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul. 

GARANTIE 

Acest produs  beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala  respectand recomandarile de utilizare descrise 
in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. 
Durata garantiei  se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul. 

Declaratie de Conformitate: 

Prin prezenta, Artsana SpA declara ca acest aparat Chicco, cod 06776, este conform exigentelor dispozitiilor legale ale directivei 
2014/30/UE(compatibilitate electromagmetica), 2014/35/UE (siguranta electromagnetica) si 2011/65/UE(RoHS). 

Puteti solicita o copie  a Declaratiei de Conformitate UE la Artsana S.p.A. Via S Catelli 1-22070 Grandate (Co) Italia 

Producator: Artsana SpA - Italia 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, str. Matac Gheorghe, 

nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 

 

 


