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SEADME OSAD 
1. Mõõtetopsik 
2. Kaas 
3. Kann 
4. Terad 
5. Juhtnupp 
6. Mootorikorpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

OHUTUS 
 Järgige juhendis sisalduvaid juhiseid ja nõuandeid, et seadme kasutamine oleks ohutu ja 

tulemuslik.  
 Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögiohtu, isiku- ja 
varakahju ohtu.  

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.  
 Ärge jätke seadet elektrikontakti ühendatuna järelevalveta.  
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada kooliealised ja vanemad lapsed 

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

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 
vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 
vette ega muusse vedelikku.  

 Seadme liikuvate osade puudutamiseks ja seadme osadeks võtmiseks tuleb seade eemaldada 
elektrikontaktist.  

 Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet 
hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  

 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  
 Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu 

personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; hotellide/majutusasutuste 
kliendiruumid; kodumajutuse asutused; talumajapidamised. 

 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.  
Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 
puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks.  
Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!  
Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
Toiduga kokkupuutuvad osad tuleks pesta nõudepesuainega. Terade puhastamist tuleb teostada 
ettevaatlikult. 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage seadme ümbert mistahes kaitsekiled ja 
pakendiosad.  
Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber. Ärge 
paigaldage seadet töötama mööblisse (kinnisesse kappi), ärge kasutage seadet välitingimustes.  



 

 

Enne seadme esmast kasutuselevõttu pühkige kõik eemaldatavad osad puhtaks niiske pehme lapiga. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid.  
Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha tarbimisvoolu näitajad oleks 
vastavuses seadme tüübisildi andmetega toitepinge kohta. Seade töötab 220V-240V 50/60Hz toitel. 
HOIATUS: ärge hoidke seadet töötamas kauem, kui 1 minut järjest - laske seadmel vahepeal 1 minuti 
vältel jahtuda. 
 
KASUTAMINE 
Lõigake töödeldavad viljad sellisteks tükkideks, mis mahuvad blenderi kannu. Need peaks olema 
piisavalt väikesed, et mahtuda kannu ja jõuda põhjani.  
Pärast toiduainete lisamist pange kannu peale kaas. Lülitage seade sisse. Seade hakkab toiduaineid 
püreeks segama. Mida kauem kestab töötlemine, seda peenemaks toiduaine töödeldakse.  
Seadistage kiiruslüliti soovitud valikule.  
Ärge jätke seadet töötama jätkuvalt kauemaks kui 1 minut korraga. Kasutamiskordade vahepeal 
lülitage seade välja ja laske jahtuda enne uut sisse lülitamist.  
Ärge ületage maksimaalse taseme märgistust blenderi kannul.  
Ärge koormake seadet üle. Ärge täitke kannu ühekorraga liiga palju.  
Kui mootor iseenesest seiskub, eemaldage seade elektrikontaktist ja laske jahtuda 10 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. 
 
Info  
Täpsemat teavet seadme kohta leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 


