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Produsele noastre sunt concepute pentru a satisface cele mai înalte standarde de calitate, funcţionalitate şi
design. Sperãm ca veţi fi mulţumiţi de noul aparat Braun.

Precauţii importante

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza acest produs.
Acest aparat a fost conceput pentru a procesa cantitãţi normale pentru o gospodãrie.
Acest blender nu trebuie ţinut la îndemâna copiilor.
Înainte de a-l conecta la prizã, verificaţi dacã voltajul prizei corespunde cu ceea ce este înscris pe aparat.

Înainte de a conecta aparatul la prizã verificaţi ca blender-ul sã fie întotdeauna pe poziţia „închis“.
Cuţitele sunt foarte ascuţite! Mânuiţi-le cu atenţie.
Blender-ul nu va funcţiona fãrã cana gradatã poziţionatã pe unitatea motor.
Înainte de a-l porni, verificaţi ca paharul sã fie corect amplasat cu capacul pus.
Nu folosiţi blender-ul fãrã a avea ingrediente în canã.
Lãsaţi lichidele fierbinţi sã ajungã la temperatura camerei înainte de a le turna în canã.
Întotdeauna scoateţi aparatul din prizã atunci când nu îl folosiţi, înainte de asamblare, dezasamblare, 

când îl curãţaţi sau depozitaţi.
Aparatele electrice Braun satisfac cele mai înalte standarde de siguranţã. Reparaţia sau înlocuirea 

cordonului electric trebuie efectuatã numai de cãtre personalul unui service autorizat. Reparaţia 
necorespunzãtoare sau necalificatã poate cauza utilizatorului pagube considerabile.

Specificaţii

Voltaj: vezi specificaţia de pe aparat.
Capacitatea cãnii: 1,75 litri

Descriere:

A. Pahar de mãsurare
B. Capac
C. Canã gradatã
D. Garniturã de cauciuc
E. Cuţit
F . Inel de reţinere
G. Unitate motor
H. Întrerupãtor
I. Sistem de pãstrare a cordonului electric

Înainte de folosire

Curãţaţi toate componentele înainte de a le folosi prima oarã (vezi cap. Curãţare).
Eliberaţi lungimea necesarã de cablu şi apoi conectaţi la o sursã de curent electric.

Asamblarea cãnii gradate
Poziţionaţi cu atenţie cana în inelul de reţinere.
Poziţionaţi garnitura de cauciuc pe rama cuţitului.
Înşurubaţi bine cana în inel.

Ataşarea cãnii
Asiguraţi-vã cã întrerupãtorul este în poziţia „închis“ (O).
Poziţionaţi cana pe unitatea motor şi apãsaţi pânã ce aceasta se blocheazã.

Cum funcţioneazã blender-ul
Puneţi alimentele în canã.
Puneţi bine capacul. Introduceţi paharul de mãsurare în nişa capacului şi rãsuciţi în sensul acelor de 

ceasornic pentru a se închide.
Comutaţi întrerupãtorul în poziţia „pornit“.

Vitezã Aplicaţii
1-3 Proceasare uşoarã cu ingrediemtele lichide
3-5 Pentru procesãri consistente - mixarea lichidului cu alimente solide
Puls
�

Pentru maxim de putere instant
(Pulsul nu funcţioneazã decât o datã. Pentru pulsuri repetate, 
comutaţi întrerupãtorul în mod repetat pe puls)
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Dupã folosire, comutaţi întotdeauna pe poziţia „închis“ (O) şi scoateţi din prizã.
Pentru a îndepãrta cana gradatã, ridicaţi şi scoateţi; nu e nevoie sã rãsuciţi.

Aplicaţii Vitezã Cantitate maximã Timp
Amestecare toate tipurile de lichid supe 

calde
1-3 1,75 litri 

1,5 litri
40-60 secunde

Pasare legume, fructe, sosuri 
mâncare pentru copii

5 1,3 Kg 1,5-2 minute

Mixare aluat moale de pandişpan 
bãuturi pe bazã de iaurt şi 
deserturi

5 
4-5

1,3 Kg 
650 g

1 minut 
1,5-2 minute

Emulsifiere maionezã 5 2 ouã 
300-400 g ulei

1-2 minute

Zdrobire gheaţã 
(Cu aparatul oprit puneţi 
cuburile de gheaţã în pahar, 
puneţi capacul şi porniţi 
motorul) 

�/5 180 g (7 cuburi)

Trucuri

Pentru cele mai bune rezultate, atunci când pasaţi, nu puneţi toatã cantitatea de la început ci alimentaţi 
cana cu cantitãţi mici de ingrediente.

Atunci când amestecaţi alimente solide, tãiaţi în bucã ţele mici de 2-3 cm.
Întotdeauna începeţi sã mixaţi cu o cantitate redusã de lichid. Apoi, adãugaţi treptat lichid prin capac.
Întotdeauna când folosiţi blender-ul poziţionaţi mâna pe capacul cãnii.
Întotdeauna mânuiţi cu grijã atunci când procesaţi lichide fierbinţi.
Atunci când preparaţi maioneza, puteţi adãuga ulei prin orificiile capacului fãrã ca sã îndepãrtaţi paharul 

de mãsurare.
Vã recomandãm sã folosiţi viteza puls pentru a mixa alimente solide sau cu o vâscozitate mare.

Curãţarea

Unitatea motor
Nu scufundaţi motorul în apã. Curã ţaţi motorul doar cu o cârpã umedã.
Curã ţarea uşoarã a cãnii
Dupã ce aţ i golit cana, umpleţi cu apã. Poziţionaţi înapoi pe unitatea motor si activaţi viteza puls de câteva 
ori. Goliţi cana şI clãtiţi.
Curã ţarea minuţioasã a cãnii
Asiguraţi-vã cã nu mai sunt alimente în canã înainte de a deşuruba cana din inel. Mânuiţi cu grijã cuţitul. 
Toate pãrţile detaşabile se pot spãla şi în maşina de spãlat vase.
Vã rugãm sã nu aruncaţi produsul la gunoiul menajer, dupã ce nu îl mai utilizaţi. Aparatul poate fi predat la 
centrele Braun sau la puncte special amenajate.

GARANŢIE:

Pentru prezentul produs se acordã o garanţie de 2 ani începând cu data cumpãrãrii. Pe durata garanţiei, 
firma Braun reparã gratuit defectele de fabricaţie sau materiale, rezervându-şi dreptul de a decide dacã 
unele piese se reparã, se înlocuiesc sau dacã se schimbã întreg aparatul.
Defectele datorate unei utilizãri greşite (racordarea la curent continuu, la tensiuni nepotrivite, prize defecte, 
loviri, etc.) uzura fireascã, normalã şi defectele care nu influen ţeazã valoarea aparatului, exclud orice 
pretenţie de garanţie.
Garanţia nu mai este valabilã dacã aparatul a suportat reparaţii efectuate de persoane neavizate sau au fost 
utilizate piese care nu provin de la firma Braun. Garanţia este valabilã numai dacã data cumpãrãrii este 
confirmatã de ştampila magazinului şi de semnãtura din certificatul de garanţie.
Aceste informaţii pot fi supuse modificãrilor fãrã o notificare prealabilã.

Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor 
electrocasnice în funcţ ie de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru 
MX 2000 este de 89,00 dB (A).
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