
 

               
 

     MIXER DE BUCĂTĂRIE 
 

                    INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

                         MODEL: MXA550B 
 

 

                      

 

               

 

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi mixerul de 
bucătărie și păstrați-le la îndemână pentru a le consulta la nevoie. 



 

 2 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

Când folosiți acest aparat electrocasnic, trebuie să urmați anumite măsuri de 

siguranță, inclusiv următoarele:  

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Păstrați acest manual și pentru o utilizare 

ulterioară; 

2. Pentru a vă proteja împotriva riscurilor de șocuri electrice, nu scufundați aparatul în 

apă sau alt lichid;  

3. Verificaţi dacă voltajul scris pe plăcuţa de identificare(eticheta de pe spatele 

produsului) este acelaşi cu cel al sistemului electric al dumneavoastră; 

4. Scoateți cablul de alimentare din priză atunci când nu îl folosiți, atunci când scoateți 

telurile/cârligele sau înainte de curățarea lui;  

5. Evitați contactul cu părțile în mișcare. Păstrați-vă părul, mâinile, hainele, ca și 

spatulele sau alte ustensile departe de teluri în timp ce aparatul funcționează. În 

acest fel se reduce riscul de rănire a persoanelor sau deteriorarea mixerului; 

6. Nu utilizați aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate 

sau dacă acesta nu funcționează corespunzător. În această situație vă rugăm să 

luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, reparat sau 

înlocuit.  

7. Utilizarea altor accesorii decât cele furnizate de producător pot cauza incendii, 

scurt-circuite sau răniri.  

8. Nu folosiți produsul în exterior. 

9. Nu lăsați să atârne cablul de alimentare pe marginea mesei. 

10. Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv aragazuri. 

11. Scoateți brațele de mixare din aparat înainte ca acestea să fie spălate;  

12. Este interzisă amestecarea substanțelor necomestibile inflamabile; 

13. Nu folosiți aparatul  sub o altă formă decât cea pentru care a fost construit; 
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14. Acest aparat este destinat utilizării sale în scopuri casnice;  

15. Nu forțați cablul de alimentare! Nu transportați niciodată mixerul ținând de cablu. Nu 

scoateți aparatul din priză trăgând de cablu ci țineți de ștecher; 

16. Orice intervenții asupra aparatului alta decât curățarea sau acțiuni de intreținere 

trebuie efectuate de către un service autorizat;  

17. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane(inclusiv copii) cu capacități fizice, 

senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și cunoștințe, 

doar dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane responsabile pentru siguranța 

lor;  

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

electrocasnic; 

 
 

PĂRŢI COMPONENTE 
        
(A)  Buton de eliberare brate mixare            
(B)  Selector viteze 
(C)  Buton turbo 
(D)  Corp mixer 
(E)  Palete de frământat aluaturi 

uşoare 
(F)  Teluri de amestecat 
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MOD DE UTILIZARE 
 

Utilizarea manuală a mixerului   
         
- Introduceți telurile de amestecat sau 

paletele de frământat aluaturi uşoare 
în orificiile corespunzătoare și 
asigurați-vă că sunt bine fixate în 
poziție (analizați imaginea din 
dreapta). 

- Pentru a evita împroșcarea cu stropi, 
introduceți telurile sau paletele în 
vasul de bătut înainte de a porni 
aparatul. 

 
 

 

Selector de viteze 
 
- Selectorul de 5 trepte de viteze variabile și turbo (analizați imaginea de 

identificare a pieselor „B” sau „C”) 
- Selector viteză mică – treapta (1) 

Potrivită la începutul și sfârșitul procesului de mixare, batere și amestecare 
a compozițiilor ușoare sau fluide, pentru albușuri spumă sau amestecuri pe 
bază de făină. 

- Selector viteză medie – treapta (2, 3, 4) 
 Pentru un proces de mixare mai consistentă 
- Selector viteză mare – treapta (5) 

Pentru amestecuri de prăjituri, sosuri, etc., precum și pentru frământarea 
unor compoziții solide 

- Funcția turbo 
Viteza este la fel de mare ca la treapta (5). Aparatul poate ajunge direct la 
cea mai mare viteză dacă acționați butonul turbo în timp ce este în 
funcțiune pe o altă treaptă de viteză(inferioară). Aparatul va reveni automat 
la viteza originală dacă eliberăm selectorul de viteze. 

- Poziția 0 
Mixerul se oprește. 
 
ATENȚIE 
După o folosire a aparatului în mod continuu timp de 3 min. acesta trebuie 
menținut oprit timp de 10-20 de minute.   
În funcția turbo și viteză mare (treapta 5), este recomandat să nu folosiți mai 
mult de un minut pentru a evita supraîncălzirea motorului. 
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
1. Înainte de curățarea aparatului și a accesoriilor asigurați-vă că butonul de reglare 

al vitezelor este la poziția 0(oprit) iar cablul de alimentare este scos din priză. Scoateți 

telurile / “cârligele” apăsând pe butonul “Eject”.  

2. Spălați telurile / cârligele în apă caldă sau în mașina de spălat vase. Uscați toate 

părțile acestora înainte de a le depozita.  

3. Curățați aparatul și cablul de alimentare cu o cârpă moale și uscată. Pentru a 

curăța petele mai dificile utilizați un burete de vase înmuiat în apă caldă și detergent de 

vase. Apoi ștergeți accesoriile cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți substanțe 

abrasive pentru a curăța mixerul și accesoriile sale.  
 
 
GHID DE PREPARARE 
 
Palete de frământat     Capacitate    Durată 
Aluat dospit       Max. 600g făină  5 minute 
 
Selectare viteză max. (treapta 5 - viteză mare)  
Teluri de bătut      Capacitate    Durată 
Compoziție de vafe, clătite, etc.  Aprox. 750g   5 minute 
Sosuri subțiri, creme și supe  Aprox. 750g   5 minute 
Maioneză       Max. 3 gălbenușuri  5 minute 
Piure de cartofi      Max. 750g    5 minute 
Frișcă        Max. 500g    5 minute 
Albușuri spumă      Max. 5 albușuri      5 minute 
Amestec de prăjituri    Aprox. 750g   5 minute 
 

NOTĂ: Dacă aparatul are cablul de alimentare / ștecherul deteriorate, ele 

trebuie să fie înlocuite doar de către importator sau reprezentanții săi autorizați.  
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INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu 

este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la 

protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat 

la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în 

acest manual sau în certificatul de garanţie. 

NU LĂSAȚI COPII SĂ SE JOACE CU ACEST APARAT!! 

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! 

Garanţia: 

Acest aparat este în garanţie pe o durată de 24 luni din momentul 

cumpărării! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

                            FIŞA PRODUSULUI 
 
 
1. Marca comercială a producătorului: ............................................          

2. Modelul de fabricaţie: ............................................................................. MXA550B 

3. Tipul aparatului: ....................................................................... Mixer de bucătărie 

4. Importator: ....................................................... SC ALF ELECTROCASNICE SRL 

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

6. Putere motor instalată(W): ............................................................................... 550 

7. Număr viteze: .............................................................................. 5 + viteză Turbo  

8. Număr rotații ax motor(rpm): ........................................................... 22.000-26.000  

9. Accesorii de amestecat(teluri): ..........................................................  DA(2 buc.)  

10. Accesorii de frământat(cârlige): .........................................................  DA(2 buc.) 

11. Buton scoatere braţe de mixare: ....................................................................... DA 

12. Culoare carcasă: ......................................................................... gri închis-negru 

13. Material carcasă: ......................................................................................... plastic 

14. Material accesorii de amestecat/ frământat: .................................... metal cromat 

15. Greutate netă(produs/kg): ............................................................................... 1,14  

16. Greutate brută(cu ambalaj/kg):  ...................................................................... 1,6 

17. Dimensiuni produs(mm): .................................................................... 203x94x145 

18. Dimensiuni cutie(mm): ...................................................................... 206x100x178 

19. Tensiune/Frecvenţă(V/Hz):  ................................................................ 220-240/50 

20. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB A) ................................ ….. < 88 

21. Tip ştecher .......................................................... Euroştecher fără împământare 

22. Fabricat în China 

 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVD Directive 

2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune. 
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