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Hea klient, 

Palun lugege enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt käesolevat juhendit. Kiireim viis seadme 

omadustega tutvumiseks ja neist suurima võimaliku kasu saamiseks on järgida juhendit. Loodame, 

et seadmest on kasutajatele rõõmu pikkadeks aastateks. 

 

OLULISED TURVANÕUDED 

• Hoidke juhendit alles. Seadet tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel. 

Mistahes muu kasutamine või väärkasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi saamise, 

vigastused, tule-/ varakahjude ohu.  

• Kui seade antakse edasi kellelegi teisele, andke koos seadmega kaasa ka juhend.  

• Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta. Kõikvõimalikku seadme parandustööd tohib 

lasta teostada vaid seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Pöörduge vastava 

abiinfo saamiseks seadme edasimüüja poole. 

• Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et 

seade pole ühendatud vooluvõrku. 

• Ettevaatust seadme lõiketeradega - esineb oht vigastusteks! Olge teraüksust käsitsedes 

hoolikas.  

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kõik seadme osad on hoolikalt 

kokku pandud.  

• Ärge lülitage seadet sisse ilma kaane ega väikese abikaaneta.  

• Kui blenderi kõik osad on kokku pandud ja blender ühendatud vooluvõrku, ärge pistke 

blenderi kannu oma kätt ega ühtki muud kõrvalist eset peale segamiseks ettenähtud 

toiduainete.  

• Kui tekib vajadus lükata toiduaineid kannus allapoole või mõne köögiriistaga neid kannus 

segada, võtke kann enne mootorikorpuselt ära.  

• Ärge pange kannu alusele ilma kokku pandud teraüksuseta. Ilma teraüksuseta on kann alt 

lahti. Vedelikud võivad sattuda mootorisse ja põhjustada seadme kahjustumise.  

• Kui kann ei ole mootorikorpusele korralikult kinnitatud, ei käivitu seade. Kindlustage, et kann 

paigaldataks enne seadme käivitamist õigesti oma kohale mootorikorpusel. 

• Ärge kasutage suuri ja tahkevõitu koguseid töödeldes seadet jätkuvalt kauem kui 10 sekundit 

ühtejärge. Laske mootoril vahepeal 1 minuti vältel jahtuda.  

• Ärge töödelge eriti kõvu toiduaineid – nt pähkleid ühes koortega ega kividega puuvilju. 

• Hoiatus: kui kannu sisse on tekkinud pragusid või seadme muu osa on kahjustunud, ei tohi 

seadet kasutada.  

• Samuti ärge kasutage seadet kui seade on üle kuumenenud, olnud lühises, maha või 

vette/vedelikesse pillatud või saanud muul moel mehaanilisi kahjustusi või kui mootor ei 

tööta korralikult. Sellisel juhul tuleb seade eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi 

juurdekuuluvate osadega toimetada tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 

kontrollimiseks ja parandamiseks.  

• Ärge täitke blenderit toiduainetega, mille temperatuur on kõrgem kui 60 kraadi.  

• Pärast jääkuubikute purustamist tuleb kann aegamisi üles soojendada enne, kui hakata 

töötlema kuumi toiduaineid. Vastasel juhul võib klaaskann termošoki tõttu praguneda.  

• Ärge täitke blenderit liiga üle, kui segate kuumi toiduaineid. 

• Tõstke kuumade toiduainetega täidetud kannu ainult käepidemest. Võtke kuumade ainete 

töötlemisel ära kannu täiteava kaaneke ja katke kaane koht pritsmete vältimiseks rätikuga. 

• Ärge pange kunagi midagi peale toidu ja vedelate toiduainete blenderisse siis, kui blender 

töötab.  



 

 

• Ärge pange blenderit kunagi sügavkülma. See võib põhjustada kahjustusi kõigile blenderi 

osadele. 

• Seadme mootorikorpust EI TOHI pesta nõudepesumasinas. 

• Plastrõngas kannu alumises otsas pole äravõetav, samuti teraüksuse plastosa. 

• Funktsiooninupud on eelprogrammeeritud, funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 

toiduainete töötlemist eelprogrammeeritud aja vältel. Jääpurustamise (Ice Crush) režiim 

töötab 70 sekundit, smoothie režiim töötab 1 minut, intervall-programm 50 sekundit.  

• Seade on ette nähtud tavaliste kodumajapidamise toidukoguste töötlemiseks.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  

• Ärge kasutage seadet koos mingite lisaosadega, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja ei 

ole soovitanud (nt. lõiketera, tihendirõngas).  

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

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju.  

• Mingil juhul ei tohi avada seadme mootorikorpust ega parandada /modifitseerida voolujuhet 

omal käel 

• Kontrollige seadme korrasolekut regulaarselt.  

• Seadet ei tohi tirida ega kanda voolujuhet pidi. Seadme teise kohta tõstmiseks võtke kahe 

käega kinni mootorikorpusest. 

• Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  

• Seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on 

puudulikud - kui neid isikuid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 

kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Väikelastel ei tohi lubada seadet kasutada. Hoidke seade kaugemal väikelaste käeulatusest. 

• Seade tuleb paigutada puhtale, tasasele ja kindlale alusele, kus välistegurid seda mõjutama ei 

pääse ja kus väikelapsed ei oma seadmele ligipääsu.  

• Seadet ei tohi paigutada liiga lähedale lauaäärtele. Töötamisel tekkiv vibreerimine võib 

põhjustada seadme liikumise mööda tööpinda ja viia allakukkumiseni üle lauaserva.  

• Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, millel on piisavalt ruumi.  

• Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 

• Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta.  

• Hoidke seadet otsese päikesekiirguse eest ja vältige teravate esemete mõjutusi seadmele. 

Ärge asetage seadet metallpindadele (nt. kraanikausi nõrgumispinnad).  

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet niisama ega kasutamise ajaks järelvalveta.  

• Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette/vedelikku.  

• Vedelikud ei tohi sattuda mootorikorpusesse ega juhtmele. Kui nii juhtub, eemaldage seade 

kohe vooluvõrgust ja kuivatage /laske osadel kuivada.  

• Enne seadme põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada.  

• Seadme mootorikorpust EI TOHI pesta nõudepesumasinas. 

• Blender on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. 

• Mistahes seadmerikke korral pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse seadme 

parandamiseks.  

• Ärge käivitage seadet ilma, et selle kannu sisse oleks pandud toiduaineid ja vedelikke. 

• Pritsmete vältimiseks ei tohi kannu üle täita.  



 

 

• Kui seade peaks mingil põhjusel töötamisel kinni kiiluma, siis laske mootoril 10 sekundit 

jahtuda enne jätkamist.  

• Hoiatus: terad on teraüksuse plastosa külge tehases kinnitatud ja neid ei tohi üksteisest 

eraldada. Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. 

• Ärge puutuge mootorikorpusel olevat ajamiratast, kui seade on ühendatud vooluvõrku. 

• Blenderi kannu ei tohi mootorikorpuselt eemaldada, kui mootor parajasti töötab.  

• Lülitage seade välja, oodake seadme peatumist ja siis eemaldage pistik vooluvõrgust enne, 

kui eemaldate kannu mootorikorpuselt. Mootor peaks peatuma u 3 sekundiga. 

• Vooluvõrku ühendatud / töötava seadme kannu ei tohi sattuda mingeid võõrkehi (lahtised 

juuksed, rippuv riietus vms).  

• Kui tekib vajadus lükata toiduaineid kannus allapoole või mõne köögiriistaga neid kannus 

segada, võtke kann enne mootorikorpuselt ära. Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb 

veenduda, et kõik seadme osad on hoolikalt kokku pandud.  

• Ühendage seade vaid sobivasse ja nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikusse. Ärge kasutage 

pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikuid.  

• Veenduge, et seade ühendatakse vaid sellisesse vooluvõrku, mille toitepinge omadused on 

seadmele vastavad (230/240 V, 50 Hz).  

• Pange seade pistikupesa ligidusse ja ühendage vooluvõrku otse, maandatud seinapistikupesa 

kaudu.  

• Küsimustega, mis puudutavad elektripaigaldisi, pöörduge pädeva elektripaigaldaja poole. 

• Seadet ei tohi jätta ilmaasjata sisse lülitatuks. Kui seadmega parajasti ei töötata, eemaldage 

seade vooluvõrgust (isegi lühiajaliseks pausiks). 

• Kerige seadme juhe enne kasutamist täiel määral lahti. 

• Ärge tõmmake voolujuhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust. Hoidke kinni pistikust. 

• Voolujuhet ei tohi sõlme keerata, väänata ega millegi vahele pigistada.  

• Juhet ei või jätta rippuma üle lauaservade. 

• Ärge puudutage seadme mootorikorpust ega voolujuhet /pistikut märgade kätega. 

• Veenduge, et teraüksuse ja klaaskannu vaheline ühenduskoht ei leki kusagilt, enne, kui kann 

mootorikorpusele asetatakse. 

• Ärge laske vedelikel sattuda seadme mootorikorpusse ega voolata selle alla. 

• Kui seade saab märjaks, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja kuivatage /laske osadel 

kuivada. Enne seadme põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada. 

 

TEHNILINE TEAVE. 

Mudel 40986 Vital Blender Pro 

Toide: 220-240 V -50/60 Hz 

Maksimaalne võimsustarve: 1000 kW 

Kannu maht: 1.75 liitrit 

Voolujuhtme pikkus u. 100 cm 

Kaal u. 4,1 kg 

Mõõtmed umbes 230 x 180 x 430 mm 

Töökiirused (pöörete arv): 20,000 +/- 15% minutis 

Jääpurustamine 20,000 +/- 15% minutis 

Smoothie 16,000 +/- 15% minutis 

Impulsskiirus 14,000 +/- 15% minutis 

 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

 

 

 

 

 

60 ml täitekaas ja täiteavaus suures 

kaanes 

 

Suur kaas 

 

Klaaskann, 1,75 L mõõteskaalaga 

 

Kannu käepide 

 

6 teraga lõiketera 

 

Kannu sokkel 

Mootorikorpus, 1000W mootoriga 

 

 

Roostevabast terasest korpuse kate 

Mittelibisev alus ja 

juhtmekerimiskoht 

Juhtpaneel märgutuledega 

 

Start/ stop nupp 

Valitud programmi käivitamiseks 

Segamiskiiruste valik 1- 12 

Lüliti positsioon 0 (peatamiseks) 

 

Program – programmide aktiveerimine 

Jääpurustamise programmi nupp 

 

Smoothie programmi nupp 

 

 

Intervall-programmi nupp 

 



 

 

KOKKUPANEK JA KOOST LAHTI VÕTMINE 

 

 

KANNU KOKKUPANEK 

Veenduge, et kann ja selle osad on enne kokkupanemist puhtad ja kuivad. 

1. Pange silikoontihend (5) teraüksuse (6) siseääre alla. Teraüksus on varustatud silikoontihendiga, 

mis peab vabalt asetsema teraüksuse äärel. Veenduge, et silikoontihend asetseb teraüksuse soklil 

õigesti. Tihend peab olema puhas ja pragude ning kortsudeta. 

2. Ühendage teraüksus (6) silikoontihendiga (5) soklile (7). 

3. Keerake sokkel (7) koos teraüksuse (6) ja tihendiga (5) klaasist kannu külge (3): keerake kann 

kummuli ja keerake plastikust soklit terade ja silikoontihendiga kannu alaosa külge 

päripäevasuunaliselt nii, et see lukustuks korralikult. 

4. Paigutage kann mootorikorpusele. Hoiatus: veenduge, et seade poleks sisse lülitatud (lüliti asend 

on 0). Mõõteskaala peaks osutama ette ja käepide peaks osutama paremale (vt. pilti 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 1                                                               Pilt 2 

 

1 täitekaas 

 

 

2 suur kaas 

 

 

3 blenderi kann 

 

 

 

 

4 kannu alaosa 

 

5 tihendirõngas 

 

6 teraüksus 

 

7 teraüksuse 

sokkel 

10 segamiskann 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mootorikorpus 

 

8 juhtpaneel 



 

 

5. Kõigi toiduainete lisamise järel kannu pange kannule kaas (2) peale, vajutades seda kannule. 

6. Sulgege kaanes olev ava täitekaanega (1). Täitekaanel on kaks väikest naga, mis peavad 

täiteavauses olevatesse õnarustesse sobituma. Keerake täitekaant päripäeva, et see kinnituks. 

Täitekaas, mis korralikult on peale pandud, ei liigu paigast (pilt 2). 

Oluline: ärge keerake teraüksust liigse jõuga paika – see võib kahjustada tihendit. 

Tähelepanu: veenduge, et kann ei lase alt läbi ja tihend on korralikult omal kohal ning teraüksus 

paigas, enne kui selle mootorikorpusele asetate. Ilma teraüksuseta on kann alt lahti.  

NB: ärge teritage seadme lõiketerasid. Vahetage terad välja, kui terad juhtuvad nürinema. Võtke 

ühendust toote volitatud edasimüüjaga uute lisaosade hankimiseks. 

Kannu osad eraldi                                                                    Kokkupandud kann 

 

KANNU KOOST LAHTI VÕTMINE 

1. Keerake lüliti asendisse 0. Kõik märgutuled kustuvad. Oodake mootori seiskumist. 

2. Võtke kannust kinni ja tõstke mootorikorpuselt üles. 

3. Võtke kannu pealt kaas ja tühjendage kann. 

4. Võtke kannu suure kaane avausest ära täitekaas. Pange tähele: täitekaanel on kaks väikest naga, 

mis sobituvad täiteavauses olevate õnarustega. Keerake täitekaant vastupäeva ja tõstke välja siis, kui 

nagad asuvad õnarustes. 

5. Keerake kann kummuli. Teraüksuse alakülg on nüüd ülespoole. Hoides ühe käega kannu 

käepidemest, keerake teist kätt kasutades kannu küljest lahti teraüksuse sokkel. Keerake soklit 

vastupäeva ja eemaldage kannust. 

6. Teraüksuselt tuleb eemaldada silikoontihend ja kõik osad korralikult puhastada. 

7. Loputage eemaldatud osi, peske nõudepesuvahendi ja sooja veega ning kuivatage. Ärge kasutage 

seadme puhastamiseks traatharju, abrasiivaineid ega kangeid kemikaale / lahusteid.  

Kannu osi võib pesta nõudepesumasinas kuni 60C kraadise temperatuuriga programmi abil. 

Plastrõngas, mis asub kannu alumises otsas ja plastdetail teraüksuse küljes ei ole äravõetavad. 

 

KASUTAMINE 

Enne esmakasutamist 

Eemaldage seadme ümbert ja seest kõik pakendi osad. Ärge eemaldage tüübisilti (seadme põhja alt). 

Enne esimest kasutuskorda peske kõiki eemaldatavaid osi ja pühkige niiske lapiga mootorikorpust. 

Hoiatus: pidage meeles, seade ei ole ette nähtud asendama kõiki köögiseadmeid. Näiteks ei saa 

sellega mune vahustada ega puuviljadest /köögiviljadest mahla pressida. Samuti ei saa sellega segada 

ülipaksu tainast ega jahvatada väga kõvu koostisaineid (pähklid koores, kondid, luuviljaliste luud 

vms). 

Oluline: ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage seade pärast kasutamist kohe. 



 

 

 

NÕUANDEID KASUTAMISEKS 

• Segamisfunktsiooni (kiirused 1-12) saab kasutada jookide, majoneesi, kastmete, marinaadide 

ja taignate segamiseks, samuti püreestamiseks ja vedelike vahustamiseks. 

• Smoothie funktsioon on käepärane puuviljasmuutide, jäätiste ja jogurtite segamiseks 

paksude smuutide ja piimakokteilide sisse. 

• Jääpurustamise programm aitab kiirete pöördesööstudega jahvatada pähkleid või purustada 

jääd, kui jookidesse on vaja jääpuru.  

• Intervallkiirusega saab toiduained segada eri kiiruste juures. Lõigake toit väiksemateks 

kuubikuteks (kuni 3 cm). 

• Ärge koormake seadet liiga suurte tükkide ega kogustega. Lülitage seade välja kohe, kui 

mootor aeglustub või midagi jääb kinni. Pange vedelad toiduained blenderisse esimesena. 

Ärge täitke kannu üle.  

• Ärge lisage üle 2 tassitäie kuuma toiduainet korraga blenderisse. Kui segamine on alanud, 

võib läbi kaanes asuva täiteava koostisaineid aeglaselt juurde lisada.  

• Paksud segud püreestuvad paremini, kui blender on täidetud ¼ kuni ½ võrra. Vajadusel võib 

seadme peatada ja kraapida kannu seintele kinnijäänud tahkemat toiduainet lahti vastava 

plastist või kummist spaatliga. Ärge kasutage selleks metallist köögiriistu. 

• Hoiatus: kui tekib vajadus lükata toiduaineid kannus allapoole või mõne köögiriistaga neid 

kannus segada, võtke kann enne mootorikorpuselt ära.  

• Kasutage kannus vaid puit-, plast- või kummispaatleid.  

• Pakse segusid ei tohiks segada kauem kui 10 sekundit. 

• Ärge käivitage blenderit, kui kaas on pealt ära. Kui lisate koostisaineid, eemaldage täitekaas 

ja täitke kannu läbi täiteava. 

• Kannu võib täita maksimaalselt 1,75 liitrini (MAX märgistuseni kannul).  

• Kann ei ole ette nähtud toidu säilitamiseks.  

• Blenderiga ei saa segada paksu tainast ega teha kartuliputru. 

• Ärge pange blenderisse keevaid toiduaineid. Laske neil jahtuda vähemalt 60 C kraadini. Võtke 

kuumade ainete töötlemisel ära kannu täitekaas ja katke kaane koht pritsmete vältimiseks 

rätikuga.  

 

JUHTPANEEL 

Kolme erineva programminupuga saab erineva 

konsistentsi. Nuppudel on vastavad märgistused. 

Ice Crush. Pähklite, leiva, küpsiste, tooreste 

juurviljade, ürtide, kuivatatud puuvilja, jää 

purustamiseks, kohviubade, suhkru jahvatamiseks. 

Interval. Omletitaignate, pastade, kastmete, 

glasuuride segamiseks. 

Smoothie. Tervete värskete puuviljade, jogurti, 

jäätise, piimakokteilide jms. püreestamiseks ja 

segamiseks. 

Segamiskiirused 1-12. Erinevate vedelike 

segamine ja vahustamine soovitud kiirustel. 

Segamise aeg sõltub eelistustest ja 

koostisainetest. 

 



 

 

KIIRUSASTME VALIK 

Keerake kiiruslülitit vahemikus MIN kuni MAX. Jääpurustamise, smoothie ja intervallkiiruse nupud ei 

reageeri, kui valitakse segamiskiirused. Kiirust saab reguleerida lülitit keerates. Peatamiseks vajutage 

stoppnuppu, keerake kiiruslüliti 0 asendisse. Kõik märgutuled kustuvad. Oodake mootori seiskumist 

ja eemaldage seade vooluvõrgust. 

 

PROGRAMMILÜLITI 

1. Keerake keeratav lüliti asendisse PROGRAM (kolm märgutuld vilguvad 

sinisena). Nüüd võib valida  soovitud programmi. 

2. Valige kas Ice Crush, Smoothie või Interval.  

• Ice Crush – vajutage vastavat nuppu, süttib vastav märgutuli (muud 

märgutuled kustuvad). Blender käivitub, töötades erinevate kiiruste 

ja vahepausidega. Programm lõpeb 68 sekundi möödudes. Kui 

tahate katkestada, vajutage Stop-nuppu mistahes hetkel. Programmi lõppedes vilguvad taas 

3 märgutuld. 

• Smoothie programm. Vajutage vastavat nuppu, süttib vastav märgutuli (muud märgutuled 

kustuvad). Blender käivitub, töötades eri kiirustel. Programm lõpeb 60 sekundi möödudes. 

Kui tahate katkestada, vajutage Stop-nuppu mistahes hetkel. Programmi lõppedes vilguvad 

taas 3 märgutuld. Smoothie programmi erinevus seisneb selles, et tahkemaid tükke 

purustatakse alguses aeglasel kiirusel. Mida ühtlasemaks muutub segu, seda suurem kiirus. 

• Intervall-programm. Vajutage vastavat nuppu, süttib vastav märgutuli (muud märgutuled 

kustuvad). Blender käivitub ja töötab eri kiirustel. Programm lõpeb 43 sekundi möödudes. 

Kui tahate katkestada, vajutage Stop-nuppu mistahes hetkel. Programmi lõppedes vilguvad 

taas 3 märgutuld. 

3. Kui toiduainete konsistents on selline nagu soovitud, vajutage Stop nuppu ja keerake pöördlüliti 

asendisse 0. Kõik märgutuled kustuvad. Oodake mootori seiskumist ja eemaldage seade 

vooluvõrgust. Eemaldage kann aluselt. 

Ohutuslüliti takistab seadme käivitamist ilma klaaskannuta. 

Pange tähele: funktsiooninupud on eelprogrammeeritud, funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 

toiduainete töötlemist eelprogrammeeritud aja vältel. Jääpurustamise (Ice Crush) režiim töötab 70 

sekundit, smoothie režiim töötab 1 minut, intervallkiiruse (Interval) programm 50 sekundit. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

Enne kui seadet kokku pannakse / lahti võetakse või puhastama asutakse, tuleb veenduda et seade 

pole ühendatud vooluvõrku. 

Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid, abrasiivseid, söövitavaid, lahustavaid 

puhastusvahendeid ega metallesemeid. Kõik need võivad kahjustada seadme pinda. 

Tühjendage blenderi kann, loputage sooja veega. Asetage kann alusele ja veenduge et see püsib 

kindlalt. Täitke kann 1 liitri sooja veega ja lisage nõudepesuainet. Terad peaks jääma vee alla. Katke 

kaanega. Lülitage seade intervallprogrammil sisse. Laske mootoril töötada. 

Lülitage seade välja pöördlülitist, oodake terade peatumiseni, eemaldage seade vooluvõrgust ja 

võtke kann aluselt. Võtke kann osadeks lahti ja peske/loputage kõik osad puhta veega. Kuivatage kõik 

osad pehme lapiga ja jätke kuivama. Pange tähele: kannu osi võib pesta nõudepesumasinas kuni 60C 

kraadise temperatuuriga programmi abil. 

 

MOOTORIKORPUSE PUHASTAMINE 

Ärge peske mootorikorpust nõudepesumasinas, ärge kastke korpust vette ega vedelikesse. Kui seade 

saab märjaks, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja kuivatage /laske osadel kuivada. Enne seadme 



 

 

põhjalikku ärakuivamist ei tohi seadet kasutada. Mootorikorpust tohib puhastada vaid niiske või 

kuiva lapiga. Vett korpusesse ajada ei tohi. Ärge torgake mingeid võõrkehi mootorikorpusesse. 

 

SÄILITAMINE 

Puhastage seade pärast kasutamist kohe. Pange puhastatud ja kuivatatud blenderi osad kokku. 

Hoidke seadet puhtas ja kuivas, tolmu ja kuumuse eest kaitstud kohas, kus väikelapsed seda kätte ei 

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

tuleb hoida mehaanilise mõjutamise eest raskete või teravate esemetega. 

 

KÄITLEMINE 

Seade tuleb käidelda vastavalt nõuetele, mis puudutavad elektri- ja elektroonikaseadmete 

käitlemist peale nende kasutusaja lõppemist. Ärge visake elektriseadmeid sortimata 

olmejäätmetesse, kasutage jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade seadmete 

äraandmiseks. Võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega rohkema info saamiseks. 

Põhjalikku teavet saab kohalikust omavalitsusest.  

 

GARANTII 

Tootja garanteerib, et seade on vaba tootmis- ja materjalidefektidest ostmise hetkel. Mistahes 

tõestatud tootmis- ja materjalidefektid on aluseks garantiinõude esitamisele ja selle alusel seade kas 

parandatakse või asendatakse uuega tasuta. Mistahes ebaõigest kasutamisest, käsitsemisest, 

ülekoormamisest või paigaldusveast tulenenud kahjud või seadme defektid ei kuulu garantii alusel 

hüvitamisele. Garantii tühistub, kui seadme tehnilisse ülesehitusse on sekkutud kellegi teise poolt 

peale tootja poolt volitatud remondiettevõtte, ilma tootjapoolse kirjaliku loata. Garantiinõudega 

koos tuleb esitada ka ostudokument. Kõik garantiiremonti saatmise kulud kannab seadme omanik 

(ostja). 

 

 


