BLENDER SCBL15
KASUTUSJUHEND

OHUTUS
 Järgige põhilisi ohutusnõudeid, mida elektriseadmete kasutamisel oluliseks peetakse.
 Lugege juhend enne seadme kasutusele võtmist läbi. Säilitage juhend.
 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. Ärge kasutage seadet äriotstarbel ega
välitingimustes.
 Seadme terasid käsitledes tuleb olla ettevaatlik - need on teravad.
 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet
hakatakse koost lahti võtma või puhastama.
 Hoidke seade kaugemal väikelaste käeulatusest. 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 isikuid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
 Lapsed ei tohi seadmega mängida.
 HOIATUS! Lülitage seade välja enne, kui blenderi kannu aluselt tõstate.
 Seadme liikuvate osade puudutamiseks ja seadme osadeks võtmiseks tuleb seade eemaldada
elektrikontaktist.
 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase
kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögi, isiku- ja varakahju
ohtu.
 Puhastage seadme mootorikorpuse osa vaid kergelt niiske või kuiva lapiga, vältige vedelike
sattumist mootorikorpusesse.
 Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
 Seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumides, koduses majapidamises.
 Vältige kuuma vedeliku valamist kannu, sest sellest võib auru ja pritsmete tõttu tekkida
põletusoht lähedalolijatele.
 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet
hakatakse koost lahti võtma või puhastama.
 Seade ei tohi sattuda vette ega vedelikesse.
















Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi
pindu. Ärge asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, samuti mitte
ka kuuma ahju.
Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel kui ainult seadme ettenähtud kasutuseesmärgil.
Hoidke seadme töötamisel kannu sisemusest eemal köögiriistad / sõrmed või mistahes muu
ese peale purustatavate toiduainete.
Kui terad on väändunud või kahjustunud, ärge kasutage seadet.
Ärge käivitage seadet ilma vedelikuta ja toiduaineteta (tühja kannuga).
Ärge lõhkuge turvalukustusmehhanismi, mis väldib seadme käivitumist mitte korralikult
kokku panduna.
Ärge täitke kannu liigselt.
Hoidke kasutamise ajal kannul kaas peal.
Ärge täitke kannu üle maksimummärgistuse.
Ärge segage selles kannus kuuma vedelikku.
Maksimaalne kasutamisaeg on 2 minutit ja seejärel tuleb seadmel lasta jahtuda 1 minuti
vältel. Kui blenderit on vaja kasutada kauem, tehke pärast 3 kahe minuti pikkust tsüklit 20minutiline jahtumispaus.
Seadme puhastamist käsitlevate juhiste saamiseks vaadake juhendi lõpus osast Puhastamine
ja hooldus.
Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnanevates tingimustes,
nagu personaliköök töökohtades, väikepoed, kontorid, talud, hotellide/majutusasutuste
kliendiruumid.
Seadme materjalid on toiduga kokkupuutumiseks ohutud.
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Mootorikorpus
Kiiruse nupp
Kannu alus
Terade üksus
Tihend
Klaaskann
Kannu kaane kummitihend
Kannu kaas
Mõõtetops / kaane kork

Esmane kasutuselevõtt
Eemaldage pakend ja puhastage kann, topsik ja kaas
põhjalikult enne esmakasutamist. Puhastage
mootorikorpus niiske lapiga. Seadet ei tohi kasta vette
ega vedelikesse.
Asetage blender horisontaalsele kindlale lauapinnale.
Seade ei tohi koost lahti võetuna ega puhastamise ajal
olla ühendatud elektrikontakti.
Asetage kann korpusele ja keerake päripäevasuunaliselt
kinni. Pange kaas kannu peale ja sulgege vajutusega.
Sisestage mõõtetops kaane avausse ja keerake, kuni see
on kinni. Enne elektrikontakti ühendamist veenduge, et
lüliti on väljalülitatud asendis.

Kasutamine
Veenduge, et kasutuskoha elektrivõrgu omadused on vastavuses seadme tüübisildi andmetega toite
kohta. Seade ei käivitu, kui kann ei ole mootorikorpusele õigesti paigutatud.
Asetage koostisained kannu, mitte ületades maksimaalset märgistust. Enne uute koostisainete
lisamist peatage blender, või lisage koostisaineid kaanes oleva ava kaudu.
Tähtis! Mitte sisse lülitada, kui kann on tühi.
Tähtis! Ärge võtke kaant pealt siis, kui blender parajasti töötab.
Keerake nuppu päripäevasuunaliselt soovitud kiirusele või vastupäevasuunaliselt impulsskiirusele.
Ärge valage kannu keevaid vedelikke. Enne töötlemist tuleb kuumal toidul lasta korralikult ära
jahtuda.
Ärge pange ühtegi osa seadmest mikrolaineahju.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage elektrikontaktist. Peske kann ja teised
eemaldatavad osad käsitsi. Ärge tehke märjaks mootorikorpust ega kastke seda vette. Ärge peske
kaant ega mõõdutopsikut nõudepesumasinas ega tulikuumas vees - osade deformeerumise oht.
Vältige kangete puhastuskemikaalide kasutamist seadme puhastamisel.
Rikete ilmnemisel ärge püüdke seadet ise parandada, vaid pöörduge tootja poolt volitatud
remondiettevõttesse.
SÄILITAMINE
Kasutamise järel säilitage seadet puhtas ja kuivas kapis, eemal kuumusallikatest ja otsesest
päikesekiirgusest. Seade tuleb enne säilitamisele panekut puhastada ja põhjalikult kuivatada.
TEHNILISED ANDMED
Toitepinge: 220-240V~ 50-60Hz
Võimsustarve 800 W
Kannu maht 1.5L
KESKKONNAKAITSE
See sümbol tootel osutab, et seade tuleb käidelda vastavalt elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemise direktiivile (WEEE), nr. 2012/19/EC.
Seadmeis sisalduvad ained võivad ebaõige käitlemise korral olla ohtlikud keskkonnale ja
inimtervisele. Seetõttu ei või seadet visata sortimata olmejäätmete sekka.
Tarbijana olete kohustatud hoolitsema selle eest, et kasutatud ja vananenud seade
toimetataks nõuetekohasesse kogumispunkti. Infot käitlusettevõtte kogumispunktidest saab
kohalikult omavalitsuselt ja seadmete edasimüüjatelt.

