
 

 

 

 

 

Kasutusjuhend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate 

seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne 

seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid. 

 OLULISED OHUTUSJUHISED Järgige peamisi 

ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

1 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad 

füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed 

võimed või kes ei ole seadet varem 

kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, 

tohivad seadet kasutada nende ohutuse 

eest vastutava isiku järelevalvel ja 

juhendamisel ning nad peavad täielikult 

mõistma kõiki seadme kasutamisega 

seonduvaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega 

mängida. 

• Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele 

kättesaamatult. 

 Vigastuste vältimiseks olge lõiketerade 

käsitsemisel, anuma tühjendamisel ja 

seadme puhastamisel väga ettevaatlik. 

 Kuuma vedeliku (üle 40 °C) lisamisel olge 

ettevaatlik, sest see võib äkilise aurujõu 

mõjul anumast välja pritsida. 

 Seadme väärkasutus võib põhjustada 

vigastuse. 

2 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti 

võtmist või puhastamist tõmmake seadme 

pistik seinapistikupesast välja. 

3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet 

järelevalveta. 

4 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu 

vältimiseks välja vahetama tootja, 

klienditeeninduskeskus või vastava 

väljaõppe saanud tehnik. 

 Ärge asetage mootoriosa vette. 

5 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis 

kirjeldatud. 

6 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või 

seadme töös esineb tõrkeid. 

7 Ärge kasutage seadet järjest kauem kui üks minut. Seade võib 

üle kuumeneda. Ühe minuti pärast lülitage seade välja ning 

laske sellel kaks minutit jahtuda. 

8 Lõiketerasid ei saa omavahel vahetada. 

• Kasutage musta lõiketerade osa ainult smuutide 

valmistamiseks. 

• Kasutage valget lõiketerade osa ainult purustamiseks. 

 

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises 

 

VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE 

1 Asetage mootoriosa kuivale, stabiilsele, ühetasasele pinnale. 

2 Sisestage pistik seinapistikupessa. 

PUDELI KASUTAMINE (SMUUTID) 

3 Lisage koostisained. 

4 Lisage kõigepealt vedelad ja seejärel tahked koostisained. 

5 Ärge kasutage rohkem kui kolme jääkuubikut. 

6 Ärge täitke seadet üle 600 ml tähise. 

7 Kruvige must lõiketerade osa pudeli peale. 

8 Keerake pudel tagurpidi. 

9 Langetage lõiketerade osa mootoriosa sisse. 

10 Keerake lõiketerade osa päripäeva, et see mootoriosa sisse 

lukustada. 

11 Mootori käivitamiseks vajutage lülitit, mootori seiskamiseks laske 



lüliti lahti. 

12 Keerake lõiketerade osa vastupäeva, et see lahti lukustada. 

13 Tõstke pudel mootoriosalt ära. 

Joonised 3 Mootoriosa 6 Purk 

1 Lõiketerade osa 4 Kaas  Nõudepesumasin – 

ülemine rest 2 Pudel 5 Kork 

14 Keerake pudel õigetpidi. 

15 Kruvige lõiketerade osa lahti. 

16 Kruvige pudelile kaas peale. 

17 Valamiseks pöörake kaanes olev kork lahti, hoiulepanekuks 

sulgege see. 

PURGI KASUTAMINE (JAHVATAMISEL) 

18 Lisage koostisained. 

19 Ärge täitke purki rohkem kui poole ulatuses. 

20 Kruvige valge lõiketerade osa purgi peale. 

21 Keerake purk tagurpidi. 

22 Langetage lõiketerade osa mootoriosa sisse. 

23 Keerake lõiketerade osa päripäeva, et see mootoriosa sisse 

lukustada. 

24 Mootori käivitamiseks vajutage lülitit, mootori seiskamiseks laske 

lüliti lahti. 

25 Keerake lõiketerade osa vastupäeva, et see lahti lukustada. 

26 Tõstke purk mootoriosalt ära. 

27 Keerake purk õigetpidi. 

28 Kruvige lõiketerade osa lahti. 

29 Tühjendage purk sobivasse anumasse. 

30 Puhastage purk ja lõiketerade osa pärast iga kasutuskorda. 

31 Ärge kasutage purki hoiustamiseks - enamik purustatud 

koostisaineid jääb tõenäoliselt pudeli ja lõiketerade osa külge 

kinni, kui neid kohe pärast kasutamist ei puhastata. 

HOOLDAMINE JA KORRASHOID 

32 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast. välja 

33 Pühkige mootoriosa niiske lapiga. 

34 Peske äravõetavaid osi käsitsi. 

 Neid osi võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil. 

KESKKONNAKAITSE 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, 

mis võivad kahjustada keskkonda ja inimtervist. Seetõttu ei 

tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata 

sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia 

vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või 

ümbertöötlemisse. 

 

Retseptid 

Hoidke nuppu  20 sekundit all. 

 

Mahedikud (smuutid) 1 
180 ml piima 

7 maasikat 

1/2 banaani  

3 jääkuubikut 

Mahedikud (smuutid) 2  

300 ml õunamahla  

Mango, kooritud, kivi eemaldatud ja hakitud  

Mahedikud (smuutid) 3  

250 ml limonaadi  

50 g mustikaid  

100 g vanillijäätist 
50 g mustikaid 

 

Rohkem retsepte leiate meie veebilehelt: 

http://www.russellhobbs.com/ifu/550941 

http://www.russellhobbs.com/ifu/550941

