
 

 

BLENDER AKL217 KASUTUSJUHEND 
 

 

Ohutusjuhised 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele, milleks on toiduvalmistamine 

kodumajapidamises.  

• Lastel ei tohi lubada seadet kasutada. 

• Seadet tohivad kasutada kehalise või sensoorse / vaimse puudega isikud või lapsed, vaid 

juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad seadme 

kasutamisega seotud ohtusid.  

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Seade tuleb ühendada pistikusse, mis on varustatud maandusega.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja, kui hakkate seadet ühest kohast teise tõstma 

ning samuti ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. Ärge kasutage seadet, 

kui seadme voolujuhe on kahjustunud.  

• Kahjustatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada volitatud remondiettevõttes.  

• Seadet ei tohi asetada kuumadele pindadele. Voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti 

kuumade pindadega ega lahtise tulega.  

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Ärge kasutage seadet õues.  

• Asetage seade stabiilsele, lamedale aluspinnale, kus pole ohtu seadme allakukkumiseks.  

• Ärge laske voolujuhtmel üle lauaäärte rippuda. 

• Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge kallake blenderisse keevaid vedelikke.  

• Ärge lülitage seadet sisse tühjana.  

• Seade ei või töötada kauem kui 180 sekundit ühtejärge. Vahepeal tuleb seade välja lülitada ja 

lasta jahtuda enne, kui jätkate kasutamist.  

• Blenderit ei tohi kunagi käima panna ilma kaaneta.  

• Ärge täitke blenderi kannu üle maksimummärgistuse. Kannu maksimaalne mahutavus on 1 

liiter.  

• Ärge puudutage vettekukkunud seadet! Eemaldage sellisel juhtumil seadme pistik 

viivitamatult vooluvõrgust ja katkestage seadme kasutamine.  

• Pärast kasutamist tuleb seade puhastada põhjalikult (vt. osa, mis käsitleb seadme 

puhastamist).  

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri ega kaugjuhtimisseadme vahendusel. 



 

 

 

Seadme kirjeldus 

 

Seadet tohib kasutada 

kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 

1. Klaasist kann 

2. Kaas 

3. Kaane täiteava kork 

4. Terad 

5. Mootorikorpus 

6. Kiiruse valikulüliti 

7. Toitejuhe pistikuga 

 

Enne esmakordset kasutamist. 

Eemaldage seade pakendist. Puhastage 

seade (vt. osa, mis käsitleb seadme 

puhastamist). 

 

Kasutamine 

Asetage kann õiges asendis 

mootorikorpusele ja keerake nii, et kann 

kinnituks korralikult.  

Blender on varustatud ohutussüsteemiga, mis takistab blenderi sisselülitamist kui kann ei ole 

mootorikorpusel või pole sellele paigutatud õigesti.  

Lõigake tahked toiduained kuubikuteks. Täitke kann esmalt tahkete toiduainetega ja siis lisage 

vedelik, mitte ületades maksimaalse koguse märgistust (1 liiter). Pange kannule kaas peale. Kaane 

täiteavaus sulgege korgiga.  

Ühendage pistik vooluvõrku. Keerake kiiruslülitit vastavalt: P = impulsskiirus, 0 = välja lülitatud, 1 = 

keskmine, 2 = kiire.  

Segu ühtlasus suureneb vastavalt sellele, kui kaua segatakse (maksimaalne järjestikune töötamisaeg 

180 sekundit). Lülitage blender välja ( lüliti asendis 0). Oodake, kuni blenderi terad on päris 

peatunud, enne kui eemaldate kannu mootorikorpuselt.  

Töötavasse blenderisse võib toiduaineid juurde lisada kaanes oleva täiteava kaudu.  

Impulsskiirust saab kasutada blenderi töökiiruse maksimumi kasutamiseks lühikese hetke vältel. 

Impulsskiirus töötab vaid seni, kuni lülitit selles asendis hoitakse. Impulsskiirusega saab valmistada 

jääpuru: pange jääkuubikud blenderisse ja keerake lülitit korduvalt asendisse P, kuni saavutate 

ühtlase konsistentsiga purustatud jää.  

Liha või muu tahke koostisaine tuleb enne blenderisse panekut lõigata kuubikuteks. Tomatimahla 

valmistamiseks lõigake tomatid neljaks ja pistke tükid sisse kaane täiteava kaudu siis, kui blender 

töötab. Kui blender ei tööta soovitud kiirusel, lülitage seade välja ja proovige kinnijäänud toiduaineid 

paigast lükata impulsskiiruse abil või segage toiduaineid korraks spaatliga. Spaatlit ega muid kõrvalisi 

esemeid ei tohi kannu sisse panna siis, kui terad on pöörlemas. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Puhastage seadet ja selle äravõetavaid osi iga kord pärast kasutamist järgnevalt.  

Veenduge, et lüliti on asendis 0. Täitke blenderi kann veerand ulatuses sooja veega. Keerake kiirus 

valikule 1.  



 

 

Lülitage blender 20-30 sekundi möödudes välja ja eemaldage vooluvõrgust. Terad on loputamise 

käigus puhastunud.  

Blenderi kannu, kaant ja kaane korki võib pesta nõudepesuaine ja sooja veega. Loputage kõik osad 

põhjalikult, kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage keeva vett, see võib põhjustada klaasi mõranemist. 

Pühkige mootorikorpust niiske lapiga, vajadusel kasutades vähest nõudepesuainet. Puhastamise järel 

kuivatage mootorikorpus põhjalikult.  

Paigutage blender säilituseks ära. 

Seadet tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda. Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid 

puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid seadme puhastamiseks. Ärge kastke seadme 

mootorikorpust vette ega muusse vedelikku. Ärge jätke blenderi kannu seebisesse vette liiga kauaks 

ligunema. 

 

Keskkonnakaitse. 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Kui seadme 

kasutamisaeg on lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid toimetage 

jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Keskkonna 

ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus organiseeritakse 

vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge 

kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

 

Garantiitingimused 

Maaletooja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või 

materjalidefektide garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja 

materjalikulud seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiremont ei pikenda 

garantiiperioodi. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see 

osa garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). 

Kõik garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 

edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. 

Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele ostjale ja seda ei saa edasi anda. Garantii ei laiene 

tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

• Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

• Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

• Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud 

andmetega. 

• Volitamata modifikatsioonid. 

• Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

• Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

• Transpordi käigus. 

• Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

• Garantii ei laiene voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. 

Käesoleva garantii raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide 

parandamiseks või väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, 

mis kaudselt või otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib 

pöörduda seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata 

seade otse enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei 



 

 

pruugita vastu võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja 

hooldusettevõttega ja saate sealt täpsemad juhised. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks 

ärieesmärgil. 

 

Järelhooldus 

Bestron hooldusettevõtte kontakti leiab veebilehelt www.bestron.com/service CE 

 

Vastavusdeklaratsioon. 

Seade vastab järgnevatele EÜ ohutusdirektiividele: 

2004/108/EC elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv. 

2006/95/EC madalpingedirektiiv 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


