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 KASUTUSJUHEND 

 

 
OHUTUS 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 
(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  

 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega.  
 Ärge kasutage selle seadme küljes teiste seadmete osi ega midagi muud, mida tootja ei ole 

soovitanud.  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju. Kahjustunud juhet omal käel 
parandada ega vahetada ei tohi.  

 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. Seadet ei 

tohi asetada metallpinnale ega kohta, kus seade võiks kergesti alla kukkuda.  



 

 

 Kasutamise ajal peab seadme kaugus olema vähemalt 20cm cm ümbritsevate seinte, mööbli, 
kardinate vms esemeteni. Jätke vähemalt 50 cm vaba ruumi seadmest ülespoole.  

 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, ainult juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Seadme lüliti peab paiknema asendis 0, kui seade ühendatakse vooluvõrku. 
 Seadme klaaskann ei ole purunemiskindel. Käsitsege ettevaatusega! Vältige kannu sattumist 

suurte temperatuurierinevuste mõjualasse. Kuumal toidul tuleb enne blenderisse panekut 
lasta jahtuda. Kui kann on mõranenud või katki, ei tohi seda kasutada. 

 Ärge töödelge seadmega süttivaid vedelikke (alkohol). Süttimisoht! 
 Ärge täitke kannu liigselt.  
 Seadet ei tohi käivitada, kui kann on tühi.  
 Seadet ei tohi kasutada kuivade ainete jahvatamiseks (pähklid, seemned).  
 Ärge kasutage seadme kannus metallist esemeid/ köögiriistu.  
 Seadme mootor tohib ühtejärge töötada kuni 2 minutit korraga. Laske mootoril vahepeal 1 

minuti vältel jahtuda.  
 Kui terad kiiluvad kinni või töötamine aeglustub kuuldavalt, peatage töötamine kohe. 
 Kui seadet teisaldatakse / tõstetakse, tuleb hoida kinni mootorikorpusest. Ärge tõstke seadet 

juhtmest ega kannust hoides.  
 Seadet tuleb hoida mehaanilise mõjutamise eest raskete või teravate esemetega. Ärge 

kasutage abrasiivaineid ega 
küürimiskäsnu seadme puhastamiseks.  

 Vältige toiduainete jätmist kannu ja 
kinnikuivamist seadme osadele. 
Puhastage seade kohe pärast 
kasutamist. 

 
SEADME OSAD 
1 mõõdutops /kaane kork 
2 kaas 
3 kaane avamisnupp 
4 borosilikaatklaasist 1,5 L kann 
5 roostevabast terasest 6-haruline tera 
6 mootorikorpus 
7 pöördnupp 
8 kummist jalad 
 
SEADME OMADUSED KA KASUTAMINE 
VITAL MIXER PLUS blenderiga saab valmistada 
tervislikke ja maitsvaid jooke, smuutisid ja 
purustada jääd.  
Seadme terad on eemaldatavad.  
Kannu kaane keskel oleva avause kork on 
kasutatav mõõdutopsikuna. 



 

 

Tavakiirustele lisaks on mootoril ka impulsskiirus. Puhastamiseks võib seadme koost lahti võtta ja 
pesta toiduga kokku puutunud osad. 
Seadmega ei tohi jahvatada kuivaineid (pähklid, kohvioad vms). Lisage koos kuivade ainetega kannu 
ka mingit vedelikku. Tahked toiduained peavad olema tükeldatud.  
Püreestamiseks lõigake valmis väiksemad toidutükid, vastasel juhul võib püree saada ebaühtlase 
konsistentsiga.  
Kasutage esmalt impulsskiirust. Siis laske mõne sekundi vältel mootoril ühtlasena töötada. Vajadusel 
võib seadme seisata ja koostisaineid kannus segada, kasutades puidust või plastist tarvikut. 
Kui töödelda liiga tahkeid toiduaineid ilma vedeliketa, tekib mootori ülekoormuse oht. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Enne puhastamist või kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast. Ärge kunagi sisestage 
käsi ega mingeid võõrkehi kannu, kui seade on veel ühendatud elektrikontakti. Käsitsege seadme 
terasid ettevaatusega. 
Seadme mootorikorpust ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
Ärge jätke seadme osi puhastamata, sest toidujääke on kuivanuna raskem eemaldada.  
Ärge säilitage toite blenderi kannus. Kannu, kaant, kaane tihendit, teraüksust ja tihendusrõngast 
tohib pesta nõudepesumasinas. Kindlustage, et ükski osa (tihendusrõngad) kaotsi ei läheks ega 
kahjustuks. 
Pühkige mootorikorpust pehme, kergelt niiske lapiga. Pärast pesemist kuivatage kõik osad hoolikalt. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Artikkel nr. 41003 
Mudel: Vital Mixer Plus 
Toide: 220-230 V -50/60 Hz 
Võimsustarve 850 W 
Voolujuhtme pikkus u. 90 cm 
Kaal u. 3,0 kg. 
Mõõtmed umbes: 220 x 195 x 400 mm (L x S x K) 
Mahutavus vedelikud – maksimaalselt 1,5 L 
Tahke toiduaine – 600 g 
Töötamisaeg: 2 minutit töötamist / 1 minut paus 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 


