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RO INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE





DESCRIERE PRODUS
Denumire produs:   FitStream E1
Descriere produs:  mixer portabil pe baterie
Volum recipient:   380 ml
Culori:   verde, albastru, ro�u, negru, roz, roz deschis,
   violet, portocaliu, galben, alb
Material:    plastic ABS certificat alimentar
Alimentare:   DC 3.7 - 5.0V
Rotaþiile motorului:  22 000 rotaþii / min. fãrã încãrcãturã (deviaþie de 15%)
   15 000 rotaþii / min. cu încãrcãturã (deviaþie de 15%)
Puterea motorului:  7.4W
Bateria:   2 000 mAH
   (rezistã la 8-12 cicluri de mixare)
Încãrcare:       3 ore prin cablul USB-C inclus 
       cu încãrcãtor de telefon mobil
Dimensiuni:    75 × 75 × 230 mm (lãþime × adâncime × înãlþime)

UTILIZARE
1. Prima utilizare
FitStream vine parþial încãrcat în momentul achiziþiei, astfel încât sã puteþi curãþa mixerul pentru a-l pregãti 
de utilizare.Curãþarea este u�oarã. Doar turnaþi apã, adãugaþi o picãturã de detergent, porniþi �i clãtiþi.

2. Începeþi cu lichidul
Începeþi întotdeauna prin adãugarea unui lichid (cum ar fi apa, laptele sau sucul). Aceasta va u�ura mixarea.

3. Tãierea ingredientelor
Tãiaþi ingredientele în bucãþi mici (bucãþi de aproximativ 1,5 cm) pentru a obþine un rezultat perfect.

4. Adãugaþi ingredientele
Dupã turnarea lichidului, adãugaþi ingredientele la restul bãuturii pânã la 60% din volumul recipientului �i mixaþi!

5. Porniþi FitStream
Închideþi recipientul, apãsaþi butonul �i bãutura dumneavoastrã preferatã va fi gata în câteva secunde.

6. Performanþã maximã
Pentru a atinge performanþã maximã, puteþi porni FitStream cu susul în jos �i lãsaþi lamele sã atingã viteza 
maximã înainte de mixare.

7. Sita
FitStream are un filtru – sitã perforatã, pentru a vã putea savura bãuturile fãrã bucãþi mai mari.

8. Curãþare u�oarã
Curãþarea este u�oarã. Doar turnaþi apã, adãugaþi o picãturã de detergent, porniþi �i clãtiþi.

9. Curãþare temeinicã
Deschideþi capacul, separaþi sita �i recipientul de bazã. Scoateþi inelele de silicon �i clãtiþi toate piesele în 
apã cu peria inclusã. Când clãtiþi, asiguraþi-vã cã nu pãtrunde apa în conectorul de alimentare de la bazã.
Repetaþi curãþarea temeinicã în mod regulat.

10. Uscare
Curãþaþi FitStream �i lãsaþi-l sã se usuce.

11. Reþete grozave
Vizitaþi site-ul nostru www.FitStream.eu �i încercaþi sfaturi pentru bãuturi grozave din peste 50 de reþete!

LEGENDA PRODUSULUI 
1. curea de silicon
2. închiderea recipientului
3. filtru deta�abil / sita
4. recipient din PVC translucid 
5. cuþite din oþel inoxidabil
6. baza mixerului
7. comutator
8. conector racordare USB-C

RO



LICHIDAREA
Acest dispozitiv electric nu este gunoi menajer. Pentru eliminarea corectã adresaþi-vã 
serviciului de colectare publicã din comunitatea dumneavoastrã. Detalii despre locaþia 

de colectare a deșeurilor electrice, precum �i limita cantitativã pe zi/lunã/an, precum �i 
costurile de colectare le puteþi gãsi la primãria municipiului dumneavoastrã.
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Importator: FITSTREAM s.r.o., Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovakia
Producãtor:  Shenzhen ROCA MOND Tech. Co. LTD, Bantian Town No.2, 518000 Shenzhen, China

SFATURI UTILE
1. LED ro�u în timpul mixãrii
Dacã LED-ul ro�u se aprinde în timpul mixãrii, motorul este blocat. Dacã lamele sunt blocate, 
pur �i simplu întoarceþi mixerul cu susul în jos, agitaþi-l repede �i porniþi-l. Apoi îl întoarceþi 
înapoi, astfel încât ingredientele sã se loveascã de toate cele 6 lame la vitezã maximã.
 
2. LED intermitent ro�u �i albastru
O luminã ro�ie �i albastrã intermitentã înseamnã cã recipientul nu este bine strâns de bazã. 
Dacã doriþi sã eliminaþi aceastã problemã, strângeþi recipientul în sensul acelor de ceasornic 
pânã când sãgeata de pe recipient nu este în dreptul întrerupãtorului de pe bazã. Din motive 
de securitate, sunt pe recipient magneþi care trebuie aliniaþi, altfel lamele nu se vor învârti. 

3. Led ro�u continuu 
Când FitStream trebuie sã fie încãrcat, lumina devine ro�ie. Încãrcaþi mixerul prin USB-C 
conector de alimentare de la bazã. Utilizaþi cablul USB inclus �i orice adaptor de reþea USB, 
de exemplu al unui telefon mobil. Vã recomandãm încãrcarea timp de 3 ore. Când este 
complet încãrcat, lumina se schimbã în albastrã.
 
4. LED verde în timpul mixãrii 
Dacã LED-ul verde se aprinde în timpul mixãrii, s-a dezactivat sistemul automat de oprire, 
mixerul trebuie restartat prin oprirea �i pornirea comutatorului.
 
5. Nu supraîncãrcaþi
Niciodatã nu supraîncãrcaþi FitStream cu ingrediente pânã în partea de sus a recipientului. 
Mixerul este conceput pentru mixarea fructelor sau producerea de cocktail-uri. Nu este 
destinat pentru tocarea cãrnii, nucilor sau altor leguminoase. Vã rugãm sã respectaþi 
performanþa mixerului portabil, acesta nu este un Superman cu cablu, dar îl puteþi lua 
oriunde �i astfel sã savuraþi bãutura dumneavoastrã proaspãtã �i preferatã oricând!
 
6. Scurgeri de lichid 
Dacã conþinutul recipientului se scurge, trebuie sã-l deschideþi, sã curãþaþi garnitura din silicon 
�i sã închideþi din nou recipientul. 

ATENÞIONÃRI
Urmaþi instrucþiunile pentru a reduce riscul de incendiu, 
accidentare prin electrocutare �i deteriorare:

Nu porniþi dispozitivul pânã când nu este strâns bine capacul.   
Nu porniþi dispozitivul pânã când nu a fost adãugat lichidul.   
Nu porniþi echipamentul în gol pentru a evita deteriorarea motorului mixerului.  
Nu turnaþi niciodatã lichide peste 50 ° C în dispozitiv.    
Utilizaþi numai accesoriile recomandate.     
Niciodatã nu aveþi voie sã reparați singuri acest dispozitiv. Contactaþi-ne în cazul unei defecțiuni. 
Nu aruncaþi obiecte metalice în dispozitiv.     
Nu puneþi niciodatã degetele în recipient când motorul este pornit.   
Nu utilizaþi o prizã electricã deterioratã pentru încãrcarea dispozitivului.  
A�ezaþi dispozitivul pe o suprafaþã uscatã, planã, impermeabilã �i rezistentã la cãldurã. 
Nu lãsaþi dispozitivul la îndemâna copiilor �i a persoanelor cu dizabilitãþi mintale.  
Nu expuneþi dispozitivul la lumina directã a soarelui, la temperaturi ridicate, la umiditate 
crescutã �i zdruncinãturilor excesive. Transformarea sau modificarea produsului este interzisã �i 
afecteazã siguranța produsului. Atenþie, risc de accidentare! Manipulaþi produsul cu grijã. 
Impactul sau cãderea de la înãlþime poate duce la deteriorare �i, în consecinþã, pierderea garanþiei. 
Garanþia de doi ani nu acoperã deteriorarea mecanicã a dispozitivului. Utilizaþi dispozitivul
numai conform instrucþiunilor pentru a respecta condiþiile de garanþie �i pentru a preveni rãnirea.
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