
 

 

BLENDER BL4435 

KASUTUSJUHEND  
 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED  

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja 

õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse.   

• Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, tuleb 

see tootja poolt, tootja hooldusettevõttes või 

sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra 

tekkimist.  

• Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, 

vältige juhtme sõlmekeeramist.  

• Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele 

aluspinnale.  

• Seadet ei tohi jätta ühendatuna vooluvõrku 

ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses 

majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.   

• Ärge jätke töötavat, vooluvõrku ühendatud 

seadet järelvalveta, eriti veel siis, kui seadme 

ligidusse jääb lapsi.  

• Paigutage seade kaugemale laste käeulatusest.  

• Ärge jätke seadme juhet rippuma üle 

lauaäärte.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.   

• Lastel ei tohi lubada seadet kasutada. Hoidke seade kaugemal laste käeulatusest.   

• 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.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist. 

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

hakatakse koost lahti võtma või puhastama.  

• Pange tähele: lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja 

puhastades.  

 

 

 

 

 



 

 

SEADME KIRJELDUS  

 

1 Joomiskaas  

2 Pudel /blenderi kann  

3 Teraüksus  

4 Alus  

5 Impulsskiiruse nupp  

 

 

 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST  

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. 

Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 

Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik 

liikuvad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage 

abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid. Asetage 

seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm 

vaba ruumi seadme ümber. Seade ei ole ette nähtud 

kasutamiseks õuetingimustes. HOIATUS! Ärge pange 

seadet tööle kauemaks kui 1 minut järjest, laske 

seadmel vahepeal 1 minuti vältel jahtuda.  

 

 

 

 

KASUTAMINE  

Pange toiduained segamiskannu ja teraüksus 

kannu külge. Ärge ületage maksimaalseid 

täitekoguseid. Toiduaineid, mis on 

kuumemad kui 80 °C, segamiskannu panna ei 

tohi. Paigutage segamiskann alusele, järgides 

et noolemärgistus kannul ja alusel oleks 

kohakuti. Keerake kann päripäevasuunaliselt 

aluse külge kinni. Nüüd saate blenderi 

käivitada, vajutades impulsslülitit.  Kui 

toiduained on piisavalt püreestunud, võite 

kannu aluselt eemaldada, keerates seda 

vastupäeva ja vahetades teraüksuse 

joomiskaane vastu.  

 

 

 

 

 

  



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust enne puhastamist.  Kunagi ärge kastke seadet vette ega 

muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel.  Puhastage alust niiske lapiga. Ärge kasutage 

karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat 

seadme puhastamiseks.  Peske teraüksust, kannu ja kaant sooja vee ja nõudepesuainega. 

Tähelepanu: Terad on teravad, esineb oht vigastusteks!  

 

GARANTII  

Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid 

juhul kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks 

sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja nimi 

ning toote mudel.  

 

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. 


