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INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE PENTRU MODELUL 8775 
 

 
DATE TEHNICE 

 

Carcasă:                  Plastic, negru                                                                
Putere nominală: 11.000 rpm 
Dimensiuni:          Aprox. 4.5  x 4.5  x 24.0 cm  

Putere:                      2 baterii mărimea AA (incluse)  

Greutate:                    Aprox. 0.07 kg 
Accesorii:   Instrucţiuni, suport de perete cu material de fixare, 

distribuitor de ciocolată. 
Caracteristicile echipamentului, tehnologia, culorile şi designul pot fi modificate 
fără notificare prealabilă. Erorile şi omisiunile sunt exceptate. 

 
PENTRU SIGURANŢA DVS. 

 
Citiţi următoarele instrucţiuni şi păstraţi-le la îndemână pentru 
informaţii ulterioare. 
1. Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani şi mai mari şi de 

persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni 
referitoare le folosirea în siguranţă a aparatului şi au înţeles pericolele pe 
care le implică. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi 
operaţiunile de întreţinere efectuate de utilizator nu vor fi făcute de copii 
nesupravegheaţi. 

2. Copiii mai mici de 3 ani trebuie ţinuţi la distanţă de aparat dacă nu sunt 
supravegheaţi continuu. 

3. Copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani pot numai să pornească şi să 
oprească aparatul în condiţiile în care a fost aşezat sau instalat în poziţia 
sa normală de funcţionare şi aceştia sunt supravegheaţi sau au fost instruiţi 
referitor la folosirea în siguranţă a aparatului şi au înţeles pericolele 
implicate. Copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani nu vor introduce în priză, 
regla şi curăţa aparatul, nici nu vor executa lucrări de întreţinere. 

4. Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 
5. Acest aparat a fost creat pentru a fi folosit în gospodărie şi pentru aplicaţii 

similare, cum ar fi: 
 zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri şi alte medii 

de lucru;  
 ferme; 
 de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii de lucru; 
 medii de tip bed and breakfast (pensiuni cu mic dejun inclus)



 

6. Asiguraţi-vă că mărimea bateriilor folosite corespunde celei menţionate 
pe aparat. Aparatul funcţionează cu baterii tip „AA“ (incluse). 

7. Nu introduceţi niciodată carcasa aparatului în apă sau în orice alt lichid, 
pentru nici un motiv. Nu introduceţi aparatul în maşina de spălat vase. 

8. Nu îndoiţi niciodată axul şi spirala aparatului de făcut spumă. Axul este 
prins rigid de carcasă. Nu încercaţi să îl desprindeţi. 

9. Acţionaţi aparatul numai când spirala este complet scufundată în lichid.  
10. Aveţi multă grijă când folosiţi spirala în lichide fierbinţi! 
11. Nu aruncaţi bateriile uzate în gunoiul menajer ci folosiţi sisteme adecvate 

de eliminare a deşeurilor. 
12. Verificaţi în mod regulat gradul de uzură şi eventualele deteriorări ale 

aparatului. În cazul unei defecţiuni, trimiteţi aparatul pentru inspecţie şi 
reparaţii la serviciul nostru post-vânzări. Reparaţiile incorecte constituie 
un risc pentru utilizator şi pot avea ca rezultat pierderea garanţiei. 

13. Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta va trebui 
înlocuit de către producător sau de agentul său de service sau o 
persoană calificată similar pentru a evita pericolele. 

 
Producătorul nu este răspunzător în cazul asamblării incorecte, folosirii 
necorespunzătoare sau incorecte sau dacă reparaţiile au fost executate de 
terţe persoane neautorizate. 
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NOUL DVS. QUIRLY
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    Capac 
 

B    Închizător capac 
 

C    Buton ON/OFF   (pornit/oprit) 
 

D    Clemă inchidere 
 

E    Baterii 
 

F    Schemă baterii 
 

G    Spaţiu închizător capac 
 

H    Carcasă 
 

I     Ax 

J     Spirală 
 
K    Capac distribuitor de ciocolată 
 
L Închizător distribuitor de 

ciocolată 
 
M   Spaţiu închizător capac 
 
N    Carcasă 
 
O    Suport agăţare 
 
P    Materiale fixare suport agăţare 

 
 

Deschiderea aparatului şi a distribuitorului de ciocolată 
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MONTAREA SUPORTULUI DE AGĂŢARE 
 
  

1. Pentru montarea suportului de perete, mai întâi marcaţi cu creionul locul   
unde veţi practica găurile pentru şuruburi. Asiguraţi-vă că în zona 
respectivă nu se află linii electrice, de alimentare cu apă sau de evacuare 
a apei menajere. În cazul suprafeţelor acoperite cu faianţă, găurile se vor 
efectua la îmbinări. 

2. Practicaţi două găuri cu burghiul de 5 mm. 
3. Puneţi diblurile în găuri. 
4. Fixaţi suportul cu ajutorul şuruburilor. 

 
 

MONTAREA BATERIILOR 
 

1. Aparatul Quirly este acţionat de două baterii alcaline mărimea AA. 
2. Înainte de a instala bateriile, asiguraţi-vă că aparatul este oprit. 
3. Pentru a scoate capacul compartimentului bateriilor, împingeţi butonul de  

deblocare B din partea frontală a carcasei H cu degetul mare şi scoateţi 
capacul (vezi desenele I şi II). 

4. Instalaţi bateriile în conformitate cu imaginea F(+/-) din interiorul 
 compartimentului bateriilor. 

5. Puneţi la loc capacul în poziţie blocând clema D în poziţie şi 
 apăsând capacul, până se fixează în poziţia originală. 

6. Apăsaţi scurt butonul de alimentare şi observaţi funcţionarea spiralei de 
 spumare pentru a vă asigura că bateriile funcţionează corespunzător. 

 
UMPLEŢI DISTRIBUITORUL DE CIOCOLATĂ 

 
1. Umpleţi distribuitorul de ciocolată 
2. Deschideţi capacul distribuitorului de ciocolată după cum se arată în 

imaginile I şi II. 
3. Introduceţi pudra de cacao în distribuitor. 
4. Închideţi capacul după cum este indicat în imaginea. Capacul trebuie să 

facă click când s-a închis. 
 

FOLOSIREA APARATULUI 
 

1. Curăţaţi aparatul bine înainte de a folosi Quirly pentru prima dată. 
2. Aparatul dvs. Quirly poate fi folosit pentru a face spumă de lapte,    
       milk shake, sosuri şi dressinguri, fierbinţi sau reci. (Vezi observaţiile). 
3.   Umpleţi un recipient îngust cu 1/3 lichid. 
4.   Luaţi Quirly şi introduceţi spirala de produs spumă J în lichid. Apăsaţi apoi  
   butonul de alimentare C de pe capacul superior în poziţia ON pentru a 

activa procesul de producere a spumei. 
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5. Pentru a obţine rezultate optime, agitaţi aparatul într-o mişcare uşoară în 

sus şi în jos având grijă ca spirala J să fie complet scufundată în lichid. 
6. După ce s-a creat spuma pe care o doriţi, apăsaţi butonul de alimentare în 

poziţia OFF, apoi scoateţi aparatul din lichid şi puneţi-l deoparte. 
7.  Pentru Cappuccino turnaţi încet cafea fierbinte în laptele făcut spumă sau 

puneţi laptele cu o linguriţa pe cafea. Presăraţi pudră de ciocolată pe 
suprafaţa spumei. 

8. Pentru milk shake, puneţi întotdeauna pudra în lapte, apoi începeţi procesul 
de producere a spumei. 

 
Observaţii: 
Laptele încălzit până aproape de fierbere sau fiert nu este potrivit pentru a 
fi făcut spumă: Laptele trebuie încălzit la o temperatură nu mai mare de 
60°C. 
Practic orice tip de lapte poate fi făcut spumă, indiferent dacă este proaspăt 
sau pasteurizat, degresat sau cu grăsime standard. Cele mai bune 
rezultate vor fi obţinute cu lapte cu un conţinut de grăsime de 1,5%. Factori 
ca prospeţimea, vechimea şi procesul de pasteurizare pot afecta 
rezultatele. 

 
CURĂŢARE, ÎNTREŢINERE ŞI DEPOZITARE 

 
1. Vă recomandăm să curăţaţi aparatul după fiecare folosire pentru a preveni 

depunerile de reziduuri. 
2. Opriţi aparatul înainte de a-l curăţa. 
3. Nu introduceţi unitatea cu motor H a aparatului Quirly în apă sau orice alt 

lichid. Curăţaţi carcasa ştergând-o cu o cârpă moale şi uscată.  
4. Pentru curăţare după fiecare folosire într-un lichid rece, clătiţi spirala J a 

aparatului Quirly sub un jet de apă de la robinet. Petele persistente pot fi 
îndepărtate introducând complet axul I şi spirala J între-un recipient cu 
apă fierbinte şi punând aparatul în funcţiune pentru scurt timp. Pentru 
petele rămase se poate folosi o perie.  

5. Quirly se depozitează cel mai bine pe suportul de perete O. În mod 
opţional acesta poate fi depozitat în poziţie orizontală. Sprijinirea 
aparatului pe spirala de producere a spumei poate duce la pierderea 
alinierii dintre ax şi spirală. Sprijinirea aparatului pe mâner poate deteriora 
mecanismul butonului de pornire.
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