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OHUTUSJUHISED  

 Lugege juhiseid enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt.  
 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on 

komplektis. Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte.  
 Käidelge pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
 Kindlustage, et toitejuhe ei saaks vigastada mehaaniliselt ega termiliselt. Ärge kasutage 

kahjustunud toitejuhtmega seadet. 
 Defektse toitejuhtmega elektriseadet kasutada ei tohi. Kahjustuste korral tuleb juhe lasta 

vastava kvalifikatsiooniga remondiettevõttes vahetada terve juhtme vastu.  



 

 

 Seade ühendatakse vahelduvvooluvõrku. 
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see 

siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel.  
 Mistahes muu kasutusviis on ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes 

võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi 
juhiste eiramisest.  

 Ülekuumenemisohu vältimiseks keerake toitejuhe täispikkuses lahti. Eemaldage seadme 
pistik elektrikontaktist, kui seade parajasti pole kasutusel. 

 Eemaldage seade elektrikontaktist enne seadme puhastamist.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis kui teie jalad on märjad.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas 

ruumis ega lahtise tule / kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 Ärge lubage lastel seadmega mängida.  
 
MÕNED HOIATUSED  
1. Eemaldades seadme pistikut elektrikontaktist ei tohi tirida juhtmest – elektrilöögi või lühise oht!  
2. Parajasti mitte kasutusel olev seade ei tohi olla ühendatud vooluvõrku.  
3. Enne mistahes puhastamise või osade paigalduse / eemaldamise toimingut peab seade olema 
eemaldatud vooluvõrgust.  
4. Käivitage seade alles pärast seda, kui kõik vajalikud osad on külge pandud.  
5. Kasutamise käigus ärge avage seadme kaant ega pange oma sõrmi ega mingeid tarvikuid seadme 
mahutisse, vältimaks vigastusi.  
6. Terade puhastamisel tuleb olla ettevaatlik - vigastuste oht!  
7. Vältimaks elektrilööki, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku.  
8. Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis rakendub juhul, kui mootorile rakendatakse 
pikaajalist või liiga suurt koormust.  
9. Ärge käivitage seadet tühjana.  
10. Ärge ületage kannu täitmisel maksimaalse täitmise märgistust.  
11. Kasutage seadet ainult koduses majapidamises.  
12. Ärge kasutage koos seadmega mingeid muid lisaosi peale seadmega kaasasolnud osade.  
13. Ärge puudutage seadme liikuvaid osi kätega.  
14. Kunagi ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.  
15. Kaant ei tohi avada, kui terad alles pöörlevad.  
16. Oodake alati terade täieliku peatumiseni.  
17. Kasutamiste vahepeal laske mootoril 10 minuti vältel jahtuda. 
 
  



 

 

SEADME OSAD JOONIS A 

 
1. Õhuventiil  
2. Pritsmekaitsekate  
3. Kannu kaas  
4. Kann  
5. Terad  
6. Mootorikorpus  
7. Müra vähendav ja vaakumsüsteemiga 
kuppel  

8. Lükkamistarvik  
9. Voolik vaakumi tekitamiseks  
10. Vaakumvooliku adapter mootorikorpuse 
jaoks  
11. Vaakumvooliku adapter õhuventiiliga 
lisaosadele  

 



 

 

KAASASKANTAVA JOOGIPUDELI OSAD JOONIS B 

 
1. Õhuventiil  
2. Turvakinnitus kaane ülaosa lukustamiseks  
3. Korgi avamise nupp  
4. Joogipudeli kaas  

5. Õhuventiil  
6. Läbipaistev vaakumkork  
7. Kaas vaakumventiiliga ja kuupäeva 
indikaator 

 



 

 

 
VESKI OSAD, JOONIS C 

 
1. Mahuti  
2. Terad  
 
JUHTPANEEL, JOONIS D 

 
1. Sisse-ja väljalülitusnupp  
2. Vaakumi ja blenderdamise nupp  
3. Smuuti nupp  
4. Väiksema kiiruse nupp  
5. Suurema kiiruse nupp  
6. Impulsskiiruse nupp  



 

 

Nupp 1: sisse lülitamine. Pärast kannu paigaldamist ja kaanega katmist, ühendage seade 
elektrikontakti, seejärel kuulete 6 järjestikkust piiksu ning ekraan vilgub 6 korda, sisselülitusnupu tuli 
põleb püsivalt. Seejärel läheb seade valmisolekurežiimile. Hoidke sisselülitusnuppu kauem 
vajutatuna, kuni kõik tuled jäävad püsivalt põlema, nüüd on võimalik valida soovitud funktsioon.  
Välja lülitamine. Vajutage seda nuppu umbes 3 sekundi vältel.  
Nupp 2: vaakum ja blenderdamine. Et kasutada vaakumit, tuleb paigaldada müra vähendav ja 
vaakumit võimaldav kuppel. Funktsiooni valimisel aktiveeritakse vaakum automaatselt ning 
segatakse koostisained blenderis lühikeste ajaintervallidega. Segamise lõppedes ilmub ekraanile 
teade END. Protsessi saab katkestada igal ajal, hoides sisse-/väljalülitusnuppu vajutatuna.  
Nupp 3: smuuti. Funktsiooni valimisel ei aktiveerita vaakumit, aga koostisaineid segatakse 
ajaintervallidega 5 tsüklina. Protsessi saab katkestada igal ajal, hoides sisse-/väljalülitusnuppu 
vajutatuna.  
Kiiruse valimise nupud -/ +  
Nupp 4, madal kiirus. Seade töötab minimaalsel kiirusel ja seiskub 3 minutit kestnud järjestikuse 
segamise järel. Protsessi saab katkestada igal ajal, hoides sisse-/väljalülitusnuppu vajutatuna.  
Nupp 5, suur kiirus. Seade töötab maksimaalsel kiirusel ja seiskub 3 minutit kestnud järjestikuse 
segamise järel. Protsessi saab katkestada igal ajal, hoides sisse-/väljalülitusnuppu vajutatuna.  
Nupp 6, impulsskiirus. Aktiveerimiseks vajutage nupule pikalt, katkestamiseks laske nupp lahti. Seade 
töötab impulssrežiimil 60 sekundi vältel ühtejärge. 
 
Vaakumfunktsioon voolikuga. Et vaakumit koos spetsiaalse voolikuga kasutada, paigaldage seadme 
mootorikorpusele kaasasolev teratarvik, koos teradega. Ühendage vaakumtoru mootori jaoks 
mõeldud adapter mootori korpusel asuva liitmikuga ning teine adapter reisipudeli kaane küljes asuva 
õhuventiiliga (joonis B1). Ühendage seadme toitejuhe elektrikontakti, misjärel peaks kostuma 6 
piiksu ning ekraan vilkuma 6 korral. Seejärel vilgub sisse- ja väljalülitusnupp. Vajutage ja hoidke sisse-
/väljalülitusnuppu, kuni ekraanil kuvatakse 00:00. Vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnupule. Kui 
protsess on lõpule jõudnud, kuvatakse ekraanil teadet END.  
Vaakumit saab kasutada kaasaskantava pudeliga, kaasaskantava pudeli kaanega või 
kuupäevamärgistusega kaanega.  
 
KASUTAMINE  
Enne esimest kasutusele võtmist soovitatakse kõik osad puhastada, vastavalt juhistele alajaotuses 
Puhastamine ja hooldus.  
1. Kontrollige, et pritsmekaitse oleks õigesti paigaldatud:  

Kui sümbol  asub kohakuti sümboliga  kannu kaanel, siis on pritsmekaitse õiges asendis.  

Kui sümbol  asub kohakuti sümboliga  kannu kaanel, siis ei ole pritsmekaitse või kaas 
korralikult suletud.  
2. Pange kannu eelnevalt tükeldatud koostisained ja lisage vett / piima / muud vedelikku vastavalt 
retseptile, mitte ületades kannul olevat MAX märgistust.  
3. Pange kannule peale kaas, nii et tila oleks kergelt ühele poole ja keerake, kuni see on kindlalt kinni. 
Kaane sulgemine võib osutuda veidi raskeks, kuna õhukindla ühenduse loomisel on vaja kaanele veidi 
survet avaldada.  
4. Paigaldage kann mootorikorpusele, vajutage kergelt ja keerake päripäeva, kuni kann on kindlalt 
mootorikorpuse küljes kinni. Kannu käepide peaks osutama paremale.  
5. Paigaldage müravähenduskuppel kõige peale.  
6. Ühendage seade vooluvõrku.  



 

 

7. Olenevalt koostisainetest võivad koostisained töötlemisel jääda kannu seinte külge. Seetõttu on 
soovitatav segamise kestel seade korraks seisma panna, avada pritsmekaitse kaas päripäeva pöörates 
ning kaasasoleva lükkamistarvikuga koostisained liikuma lükata, seejärel sulgeda kaas ja käivitada 
masin uuesti.  
Ärge kasutage koos seadmega mingeid muid lisaosi peale seadmega kaasasolnud osade.  
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  
Kõik osad tuleks vahetult kasutamise järel puhastada.  
Seadme välispinda võib puhastada niiske lapiga. Ärge kastke seadet vette / vedelikesse, ärge peske 
mootorikorpust ega juhet ka voolava vee all.  
Säilitage seadet kuivas kohas, eemal otsesest päikesepaistest.  
Säilitamisele paigutatav seade peab olema puhastatud ja kuiv.  
 
TEHNILINE TEAVE 
Võimsus: 1000 W  
Toide: 220-240V ~50/60Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 

väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimeste tervisele. 
Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja 
elektroonikaseadmeid õigesti. 


