
model: SCH 01 
‘VALSO’ 

O VIAŢĂ MAI BUNĂ ! 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
TOCĂTOR (chopper) cu vas de sticlă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
 
 

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988) 
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş 

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 
www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro 
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DESCRIERE PRODUS  
 
1 – Buton operare (tip Pulse) 
2 – Ansamblul motor 
3 – Capac 
4 – Cuţit mărunţire şi tăiere 
5 – Ax fix 
6 – Vas sticlă 
7 – Disc amestecare (disc tip tel) 
8 – Suport plastic 
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe baza celor 
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care 
urmează. 
 

Vă mulţumim !  
 
ATENŢIE ! - Măsuri de siguranţă 
• Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare. 
• Aparatul se va cupla numai la prize de curent alternativ, conform specificaţiilor de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. 
• Nu folosiţi aparatul în alt scop decât  pentru  cel care este destinat. 
• Nu introduceţi ansamblul motor în apă. 
• Nu plasaţi aparatul lângă surse de căldură.  
• Folosiţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană. 
• Nu trageţi de cordonul  de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. 
• Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi.  Nu lăsaţi cordonul  de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi 

ajuns de copii. ATENŢIE la utilizarea acestui aparat în preajma copiilor. 
• După folosire, înainte de curăţare sau dacă apar probleme în timpul utilizării – scoateţi neapărat aparatul din priză. 
• ATENŢIUNE! – mânuiţi cuţitul cu grijă; acesta este foarte ascuţit. Nu folosiţi aparatul dacă cuţitul este deteriorat. 
• Nu folosiţi aparatul fără alimente în el. 
• NU  UTILIZAŢI APARATUL CONTINUU MAI MULT DE 10-15 secunde! După 10-15 secunde de utilizare lăsaţi aparatul să 

se răcească aproximativ 1 minut. 
• Nu supraîncărcaţi motorul aparatului. Cantitatea permisă de produse care se prelucrează deodată este dată în tabelul de mai 

jos. Umplerea vasului cu o cantitate prea mare de produse poate duce la distrugerea axului sau a cuţitului. 
• Aparatul este destinat uzului casnic. Folosirea în alte scopuri duce la pierdera garanţiei. 
• Nu folosiţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Apelaţi la un centru Service autorizat pentru înlocuirea 

cordonului. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.  
•  Pentru orice defecţiuni şi reparaţii, adresaţi-vă unui centru de service autorizat SERO. 
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UTILIZAREA  CHOPPER-ului 
Poziţionaţi cuţitul (4) pe axul (5) în interiorul vasulul (6). Puneţi în vas alimentele pentru mărunţire. 
Fixaţi capacul (3) pe vasul (6). Poziţionaţi ansamblul motor (2) pe capacul (3) al vasului (6), în aşa fel încât axul motorul să se 
potrivească în axul cuţitului. 
Conectaţi aparatul la reţeaua electrică. 
Apăsaţi butonul operare (1) şi aparatul va porni imediat. 
După utilizare, scoateţi aparatul din priză şi aşteptaţi până ce cuţitul nu se mai roteşte. 
 
UTILIZAREA DISCULUI AMESTECARE 
Montaţi discul (7) repetând operaţiile de mai sus. 
 
ALTE SFATURI 
• Pentru a obţine o carne bine tocată, repartizaţi uniform carnea în vasul (6) cu o spatulă. 
• Daca ingredientele s-au lipit de marginea vasului, daţi-le jos cu o spatulă şi reluaţi procedura de tocare/mărunţire. 
• După scoaterea capacului şi a cuţitului, vasul de sticlă poate fi folosit în cuptorul cu microunde. 
• Puteţi folosi discul de amestecare şi pentru prepararea unor creme.  
• Cu discul de amestecare puteţi prepara maioneză – se introduc în vas 2 gălbenuşuri şi uleiul necesar. 
 
CURĂŢIRE 
• Nu curăţiţi ansamblul motor (1) sub robinetul de apă şi nu-l spălaţi în maşina de spălat vase; curăţiţi-l doar cu o cârpă umedă. 
• Curăţirea vasului (6) - scoateţi cuţitul, turnaţi apă caldă în vas, adăugaţi câteva picături de detergent pentru vase. Spălaţi uşor, 

utilizând un burete. Clătiţi cu apă curată. 
• Vasul de sticlă, capacul de plastic şi discul de amestecare pot fi curăţite folosind maşina de spălat vase.  
 
DEPOZITARE 
După utilizare şi curăţire şe înfăşoară cordonul şi se depozitează tocătorul în cutia de ambalaj, îbtr-un loc ferit de posibile 
deteriorări. 

 
GARANŢIE 
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de 
garanţie al produsului. 
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Tabel cu recomandări pentru mixare şi tăiere: 
 

Aliment Cantitatea max. Timp maxim Tip apăsare  
Migdale, alune, arahide 200 g 15 sec. Continuă 
Ouă fierte 400 g 10 sec. Continuă 
Pâine (pesmeţi) 40 g 15 sec. Puls 
Morcovi 350 g 15 sec. Puls 
Prafuri (făină, etc) 250 g 15 sec. Continuă 
Ceapă / Usturoi – tăiate în 8  150-250 g 10-15 sec. Puls 
Caşcaval 200 g 5-10 sec. Continuă. 
Şuncă 500 g 15 sec. Continuă 
Îngheţată 400 g 5-10 sec. Continuă 
Cuburi gheaţă 4 - 5 bucăţi mici  10-20 sec. Continuă 
Blat 0.5 L 15 sec. Puls 
Pătrunjel 40-50 g 10 sec. Puls 
Piper 0.8 L 15 - 20 sec. Puls 
Supă 0.8 L 10-15 sec. Continuă 
Friptură 400 - 500 g 15 sec. Continuă. 
Nuci (miez) 100 - 200 g 10-15 sec. Continuă 
Fructe 250 – 300 g 5 -10 sec. Puls 
Cocă sau aluat 250 g 30 sec. Continuă 
Mâncare pt. bebeluşi 250-300 g 5 - 10 sec. Puls 

 
 
INFORMAŢII TEHNICE: 
Tensiune: 220 – 240 V, c.a. 
Putere: 400 W 
Clasa protecţie: II 
Nivel zgomot: 68 dB(A) 

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.


