
 

 

 
SMUUTIBLENDER 

 41030 DESIGN MIX & GO 
KASUTUSJUHEND 

 

OHUTUS 
 Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui on ühendatud elektrikontakti.  
 Enne puhastamist või kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast.  
 Seadet ei tohi tõstmisel hoida ainult toitejuhtmest ega kannust.  
 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 teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud.  
 Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt.  
 Ärge kasutage seadet, kui leiate selle osadelt kahjustusi või ilmneb häireid seadme töös. 
 Eemaldage rikke korral seade viivitamatult vooluvõrgust. Pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja parandamiseks. Ärge püüdke seadet ise 
parandada.  

 Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel. 
 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 - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 
kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  



 

 

 Väikelapsed ei tohi seadmega ilma vastutusvõimelise isiku juhendamiseta tegeleda ega 
seadet puhastada. Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga. 

 Seadet ei tohi töötama jätta väikelaste ligidusse ilma järelvalveta.  
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Ärge ületage seadme maksimaalset töötamisaega (vt. tehniline teave). 
 Kui terad kiiluvad kinni või töötamine aeglustub kuuldavalt, peatage töötamine kohe. 
 Kasutage seadet vaid toiduainete töötlemiseks.  
 Ärge töödelge kuuma toitu / kuumi vedelikke. Vastasel juhul võib kannus tekkida ülesurve ja 

purunemine. 
 Kannu ei tohi panna võõrkehi.  
 Kannu maksimaalne mahtuvus on 400 ml. Samuti ei tohi seadet käivitada, kui kann on tühi. 
 Ärge segage kannus alkoholi.  
 Segamiskann on klaasist. Vältige kannu mõjutamist suurte temperatuurierinevustega. Vältige 

kannu löömist / põrutusi ja kukkumist. Katkist, mõranenud ja killuvigadega kannu ei tohi 
kasutada. 

 
SEADME OSAD 
 
1  segamiskann 400 ml, kasutatav joogianuma ja 
säilitusanumana 
2 teraüksus koos tihendiga 
3 sisse-/ väljalülitamisnupp 
4 mootorikorpus, võimsus 300 W, mittelibisev silikoonalus  
 
SEADME OMADUSED 
Blenderiga saab valmistada smuutisid, tervislikke ja 
maitsvaid kokteile ning purustada jääd. Tahkete 
koostisainete (nt. porgandid) purustamiseks tuleb alati 
lisada veidi vedelikku. Seadme turvasüsteem väldib 
käivitamist, kui kõik osad ei ole korralikult kokku pandud. 
Töötamisel on seadme kann õhukindlalt suletud, seega ei 
saa toiduaine töötlemisel välja pressida. 
Segamiskannu on võimalik sulgeda kaasasoleva kaanega ja 
säilitada valmis jooki külmikus või katta spordipudeli 
kaanega ja võtta kaasa. 
Säilituskaas hõlbustab valamist. Seda kaant kasutades 
tuleb kannu hoida püstiasendis. Kaasavõtmiseks mõeldud 
kaas kindlustab sulgumise ilma lekke ohuta. Selle kaanega 
suletuna saab pudelit ka pikaliasendis kaasa võtta. 
Ärge täitke kannu üle maksimaalse koguse. Kindlustage, et teraüksuse tihend on paigaldatud ja 
puhas. Eemaldage kannu äärelt ja välispinnalt mistahes võimalikud pritsmed. Keerake teraüksus 
kannule, kindlustades et see ei jääks viltu. Keerake teraüksus korralikult kinni. Pöörake kann 
teraüksusega allapoole ja veenduge, et ühendus on õhutihe. Paigutage seadme mootorikorpus 
kindlale lauapinnale, elektrikontakti lähedusse. Paigutage kann mootorikorpusele, joondades valged 
nooled teraüksusel ja korpusel teineteisega. Vajutage kannu kergelt allapoole ja pöörake pisut 
päripäeva, et see kinnituks mootoril.  
Ühendage seade elektrikontakti. Vajutage nuppu ja hoidke, et mootor töötaks. Nupu vabastamisel 
mootor seiskub. Töötlemise järel eemaldage seade elektrikontaktist ja pöörake kannu vastupäeva, et 
see mootori küljest vabastada.  
Pöörake teraüksus ülespoole ja keerake see segamiskannu küljest lahti. Peske teraüksus kohe. 
Sulgege soovi korral kann otstarbekohase kaanega, et kann külmikusse panna või kaasa võtta. 



 

 

 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Kannu ja teraüksust saab kiiresti puhastada järgmisel viisil. Loputage kann ja teraüksus puhta veega. 
Lisage kannu 200 ml nõudepesuaine lahusega ja kinnitage teraüksus. Kuivatage kann ümbertringi ja 
asetage mootorikorpusele. Laske seadmel mõne hetke vältel töötada ja loputage siis kann ning 
teraüksus. 
Enne esimest kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist tuleks pesta seadme eemaldatavad 
osad. Peske kann, kaaned ja teraüksus sooja vee ja nõudepesuainega.  
Ainult kannu tohib pesta nõudepesumasinas. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Artikkel nr. 41030 
Mudel Design Smoothie Maker Mix & Go 
Power supply 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Maksimaalne võimsustarve 300 W 
Voolujuhtme pikkus u. 100 cm 
Kaal u. 1,4 kg. 
Mõõtmed umbes: 110 x 110 x 347 mm (L x S x K) 
Maht: 0.4 L (400 ml) 
Maksimaalne töötamisaeg jätkuvalt: 

 Pehmed, vedelad ained kuni 1 minut 
 Tahkemad ained kuni 30 sekundit 
 Jahtumispausid vähemalt 3 minutit 

 
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. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega 

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


