Nutri Blenderi
Tehosekoitin
Käyttöohjeet

Ennen ensimmäistä käyttökerta lue huolellisesti käyttöohjeet, myös siinä tapauksessa, jos olet
samanlaista laitetta käyttänyt myös ennen. Käyttäkää laitetta käyttöohjeiden mukaan. Pidä
käyttöohjeet helposti löydettävissä, jotta se olisi olemassa tarvittaessa. Pidä ainakin takuuaikana
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tallella alkuperäinen pakkaus, pakkausmateriaali, ostoskuitti ja takuukortti, sitä varteen, jos laite
tarvitse korjausta. Takuu toimituksessa tule laiteen olla alkuperäisessä pakkauksessa.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA PIDÄ TALLELLA.
Laite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky sekä tiedot
ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on
ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen
ymmärtämisessä.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite pois lasten
ulottuvilta.
• Laite on suunniteltu kotikäyttöön ja normaali ruoka määrien
valmistukseen.
• Ennen laitteen yhdistämistä verkkovirtaan tarkista, että
laitteeseen merkitty jännite vastaa pistokerasian vaatimuksiin.
Emme suosittele jatkojohdon käyttöä.
• Älä käytä laitetta teollisessa ympäristössä tai ulkona.
• Älä laita laitetta sähkö- tai kaasuliedelle, pesualtaan
astiatelineen, pöydän reunalle tai muualle epätasaiselle
alustalle. Aseta laite aina tasaiselle, kuivalle ja vaa´alle
alustalle.
• Käytä laitetta vain valmistajan toimittamien alkuperäisten
lisävälineiden kanssa.
• Käytä laiteta vain siihen tarkoitetulla tavalla.
Varoitus:
Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja. Varmista että laite on
koottu oikein ja kunnolla, ennen sen käynnistämistä.
• Kun käsität kuumia nesteitä, muista että nouseva höyry voi
aiheuttaa palovammoja. Anna kuumien nesteiden ja ruuan
jäähtyä vähintään 45°C, ennen sekoittimen laittamista ja
sekoittamista.
• Älä käytä laiteta kerrallaan yli 1 minuutin. Ennen laitteen
uudelleen käynnistystä anna sen jäähtyä ainakin 3 minuuttia.
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• Laitteessa on lämpösuojaus, joka suojaa moottoria
ylikuumenemiseltä. Ylikuumennuksen takia laite kytkeydy
automaattisesti pois päältä. Ota silloin laite pois pistokkeesta
ja anna sen jäähtyä ainakin 30 minuuttia. Sen jälkeen saa taas
käyttää laitetta.
• Jos ainesosat kiinnity tehosekoittimen teriin, tai kannun
seiniin, kytke laite pois päältä ja poista pistokkeesta. Varmista
että terät eivät liiku. Ota kannu pois moottorilta ja käännä sitä
näin, että terien kokoonpano osoittaa ylöspäin. Poista terät.
Terien ja kannun puhdistukseen käyttäkää kaavinta. Laita
kannu kokoon ja kiinnitä se uudestaan moottoriin. Yhdistä laite
pistokkeen ja käynnistä uudestaan. Jatka toimintaa.
• Terien kanssa toiminnassa, ottamalla sen pois kannusta ja
puhdistukseen, tulee olla oikein varovainen. Terät ovat teräviä.
Terän käsittelemisessä pidä siitä aina muovi osasta kiinni. Älä
teroita teriä.
• Sekoittimen kannun lisävälineet eivät ole tarkoitettu
mikroaaltouunissa käyttöön. Älä pidä kannua äärimmäisissä
lämpötiloissa.
• Älä käynnistä laitetta, kun se on tyhjä. Käyttäen laitetta väärin,
se lyhentää sen toiminta ikää.
• Poista aina laite pistokkeesta ja kytke se aina pois päältä, kun
laite jää ilman valvontaa, tai kun sitä ei käytetä. Myös tulee
tehdä samoin ennen kokoonpanoa, purkamista, puhdistusta
tai siirtämistä.

• Ennen puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä
ja myös poistettu verkkovirrasta. Älä kosketa liikkuvia osia.
Odota kun liikkuvat osat ovat kokonaan pysähtyneet.
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VAROITUS:
ÄLÄ AVA, KUN TERÄT EIVÄT OLE PYSÄHTYNEET.
• Älä puhdista laitetta tai johtoa virtaavalla vedellä tai upota
veteen tai muuhun nesteeseen.
• Varmista että liitosjohto ei ole yhteydessä veteen eikä
kosteuteen. Älä laita johtoihin raskaita esineitä. Varmista
että liitosjohto ei roikkuisi yli pöydän reunan tai olisi
yhteydessä kuumiin pintoihin.
• Älä poista liitosjohtoa pistokkeesta johtoa vetämällä. Se
voi vahingoitta johtoa.
• Kun johto on vahingoittunut, anna se korjattavaksi
ammattilaiselle. Vahingoittunut johdolla tai pistokkeella
laitteen käyttö on kiellettyä!
• Älä käytä laitetta, kun se ei toimi kunnolla tai jos on
merkkejä laitteen vahingoittumisesta.
• Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi älä korjaa laitetta itse
tai muuta sitä millään tavalla. Jos laite on korjattava, sen
on suoritettava asianmukaisessa palvelussa. Luvattomat
korjaukset johtavat takuun päättymiseen.
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LAITTEEN KUVAUS

Käännettävä ja suljettava kansi, jossa on
juomiseen myös reikä voi käyttää molempiin
pulloihin.
Käännettävää kantta saa laitta molempiin
pulloihin.
Suuri, 1 L sekoituskannu on valmistettu
korkea laatuisesta BPA-sisältämättömästä
muovista. Sitä voi käyttää myös juoma
pullona.

Pieni, 800 L sekoituskannu on valmistettu korkea
laatuisesta BPA-sisältämättömästä muovista. Sitä
voi käyttää myös juoma pullona.
Terät korkea laatuisesta ruostumattomasta
terästä.
Moottori
Liukumattomat jalat ovat moottorin alhaalla.
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KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä sekoituskannu sopii hyvin tuoreiden hedelmien- tai terveysjuomien, maidon- tai muiden
juomien, sekoituksien, salsojen, kermakeittojen, kastikkeiden, vauva ruokien valmistukseen ja samoin
jään murskaamiseksi. Laiteessa on neljällä terällä ruostumattomasta terästä terät ja kaksikokoiset
sekoituskannut. Sekoitusastiat on valmistettu korkea laatuisesta muovista, jotka eivät sisältää
toksista hiilivetyä BPA (Bisphenol A) ja niitä voi käyttää myös juoma pulloina. Molemmissa pulloissa
on kansissa suljettavat juomareiät ja myös kannet ilman reikiä, jotta neste ei läikkyisi ulos.
Liukumattomat jalat varmistavat sen, että laite toimii vakaasti. Pullot, kannet ja terät on
astianpesukoneen ylähyllyllä pestäviä.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
1. Ennen käyttöä poista koko pakkaus.
2. Pese kunnolla kaikki laitteen osaat joko astiapesukoneessa tai lämpimällä vedellä, jotka ovat
yhteydessä ruoka aineisiin: iso ja pieni pullo A3 ja A4, kannet A1 ja A2 sekä terät A5). Sen
jälkeen huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua tai kuivaa pyyhellä huolellisesti. Kaikki
poistettavat osat on pestävä astiapesukoneessa ylimmäisessä osassa.
HUOMIO:
Terien kanssa A5 tulee olla varovainen, ne voivat aiheuttaa vammoja. Terät A5 ovat teräviä.
Terillä A5 on tiiviste, joka takaa kannujen ilmatiiviyden koko sekoituksen aikana. Kun teriä A5
pestään A5 astiapesukoneessa voi tiiviste kuumuuden takia irrottua. Pesun jälkeen tule aina
tarkistaa teriä A5, jotta tiiviste olisi kohdallaan.

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAUS
•

Ennen kokoonpanoa tai purkausta varmista, että moottori A6 on kytketty pois päältä ja
poistettu virkaverkosta sekä liikkuvat osat ovat kokonaan pysähtyneet.

1. Laitteen kokoonpano ja purkaus
1.1. Käännä kannu A3 tai A4 näin, että sen kaula olisi ylöspäin.
1.2. Tarkista että terien setin A5 tiiviste on kohdallaan. Laita terien setti A5 kannuun A3 tai A4
kaulaan näin, että terät olisivat sisällä ja käännä myötäpäivään kannuun A3 tai A4.
HUOMAUTUS:
Ennen terien setin A5 astiaan A3 tai A4 kiinnitystä laita ruoka aineet astiaan. Kannun A3 tai
A4 täyttämisellä älä yletä MAX merkkiä!

1.3. Käännä sekoitusastia toisinpäin näin, että terien setti A5 olisi alapuolella ja asenna se
moottoriin näin, että pullon ulkoreunalla olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin.
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1.4. Purkaus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

2. Pullon kokoonpano
Pullon A3 tai A4 sulkemiseksi käytä kanta A1 tai A2. Kiristä aina kanta A1 tai A2 jotta neste ei vuotaisi
ulos. Käyttämällä kanta A1 varmista, että juomiseen tarkoitettu reikä olisi kunnolla suljettu ja pullosta
ei vuoda nestettä.

LAITTEEN KÄYTTÖ
1.1 Varmista, että moottori A6 on poistettu virkaverkosta.
1.2 Laita ruoka aineet astiaan A3 tai A4. Maksimimäärät ovat kannuissa merkitty merkillä MAX. Älä
täytä astia liikaa.
Huomio:
Anna kuumilla nesteillä ja ruualla ennen tehosekoittimeen laittamista jäähtyä ainakin 45°C-en.
Huomautus:
Tiettyjen nesteiden määrä lisääntyy sekoituksen aikana.
1.3 Kokoa laite käyttöohjeiden mukaan luvun “Laitteen kokoaminen ja purkaus” mukaan. Käännä
sekoitusastia toisinpäin sillä tavalla, että terien setti A5 olisi alapuolella ja asettakaa se
moottoriin A6 silla tavalla, että pullon ulkoreunassa olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin.
1.4 Yhdistä moottori A6 seinäpistokkeen. Tehosekoittimen käynnistykseen käännä tehosekoitinta
myötäpäivään. Tehosekoittimen kannussa on suojausmekanismi, joka estää laitteen
käynnistämistä, jos kannu ei ole kunnolla laitettu moottoriin A6.
Huomio: Maksimi laiteen käyttöaika kerrallaan on 1 minuutti. Älä käytä laitetta kerrallaan
enemmän aikaa. Sen jälkeen anna laitteen jäähtyä 3 minuuttia. Kuivia ruoka aineita
sekoittamalla älä käytä laitetta kerrallaan enemmän kun 30 sekuntia.
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1.5 Kun ruoka aineet kiinnity terien settiin A5 tai astian reunoihin, kytke laite pois päältä,
kääntämällä kannua A3 tai A4 vastapäivään ja poistamalla moottorin A6 virrasta. Varmista että,
terät A5 eivät enää liiku. Ota kannu pois moottorilta A6 ja käännä näin, että terien setti A5
ylöspäin. Poista terien setti A5. Terien setin A5 ja astian puhdistukseen käytä kaavinta. Kokoa
kannu uudestaan ja laita se taas moottoriin A6. Yhdistä laite pistokkeen, käännä tehosekoittimen
kannua myötäpäivään ja jatka toimintaa.
1.6 Tehosekoittimen pysähdykseen käännä tehosekoittimen kannua vastapäivään. Poista laite
verkkovirrasta. Tarkista onko terien setin A5 liikkuminen pysähtynyt, ota kannu pois moottoilta
A6.
1.7 Käännä kannua A3 tai A4 näin, että terien setti A5 olisi ylöspäin. Poista terien setti A5 ja
tarvittaessa sulje kannu A3 tai A4 kannella A1 tai A2. Voit kaada sen myös muualle sopivaan
astiaan.
1.8 Sen jälkeen puhdista kaikki osat ”Puhdistus ja huolto” luvun mukaisesti.

PIKAOPAS AINEOSIEN SEKOITUKSEEN
Kovat ruoka aineet, kuten hedelmät tai vihannekset, olisi hyvä paloitta 2-3 cm palaisiksi ja vasta
silloin sekoitta.
Ainekset
Suositeltu sekoitusaika
Hedelmät ja vihannekset paloitta pienemmiksi
30 s
palasiksi
Smoothiet ja juomat
40 s
Salsa
30 s
Keitot
30 s
Vauvaruoka
40 s
Huomio:
Ylhäällä mainitut sekoitusajat ovat suosituksia. Todellinen sekoitusaika riippuu aineosien
määrästä ja toivotusta sakeudesta.

VIAETSINTÄ
Vika

Mahdollinen ratkaisu

Laite ei käynnisty

Moottori A6 ei ole yhdistetty pistokkeen. Yhdistä laite pistokkeen.
Sekoituskannu ei ole kunnolla laitettu kokoon ja ei ole kiinnitetty moottoriin A6.
Laitamalla sekoitusastian A3 tai A4 moottoriin A6, varmista että pullon
ulkopuolella olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin. Sekoituskannun
käynnistykseen käännä kannua myötäpäivään.

Seikoituskannu vuotaa

Tarkista onko terien setin A5 tiiviste kohdallaan. Laita terien setti A5 tiivisten
mukaan astiaan A3 tai A4 ja käännä sitä myötäpäivään.

Sekoitus ei ole yhtäläinen.

Kannussa on liian paljon aineosia. Valmista aineosia pienemissä määrissä ja
lyhyt intervalleilla.

Aineosat sekoitu liian
hienoksi.

Sekoituksen aina on liian pitkä. Jota tulos olisi parempi sekoita käyttämällä lyhyt
intervallia ja sitä toistuvasti.

Et ole tyytyväinen
sekoituksen tulokseen.

Valmista aineosia pienemissä määrissä ja käytä lyhty intervallia. Jäätynyt ruoka
aineet sekoittakaa käyttämällä 2-5 sekunnin intervallia.

Tyytymätön jääkuutioiden
murskaamisen tulokseen.

Jääkuutiot tulee murskaa heti kun ne on otettu pakastimesta. Muuten ne
rupeavat sulamaan, liimautuvat yhteen, eivätkä murskaannu. Ennen kun laitat
jääkuutiot kannuun varmista, että astian A3 tai A4 on kokonaan kuiva. Murskaa
jääkuutiot käyttämällä lyhyt intervallia ja sitä toistuvasti.

Seikoituskannu ei
kytkeytyy pois päältä.

Kun sekoituskannu ei kytkeytyy pois kääntämällä vastapäivään, ota liitosjohto
pistokkeesta pois ja vie laite huoltoon.
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PUHDISTUS JA HUOLTO
•
•

Ennen puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä ja pois verkkovirrasta. Kaikki
liikkuvat osat pitää olla pysähtynyt. Poista astian moottorilta A6.
Poista terien setti A5 astiasta A3 tai A4 ja sen jälkeen puhdista se huolellisesti lämpimällä vedellä
ja neutraalilla pesuaineella. Sen jälkeen huuhtele se puhtaalla vedellä ja anna kuivua tai kuivaa
pyyhellä. Kun käytät kantta A1 tai A2, puhdista ne samalla tavalla. Kaikki poistettavat osat on
pestävä astiapesukoneessa ylimmäisessä osassa. Terien setin A5 puhdistukseen voit käyttää
ohutta, nailon harjaa.
Huomautus:
Terien setin A5 poistamisessa ja puhdistuksessa tulee olla oikein varovainen, terät voivat
aiheuttaa vahinkoja. Terät A5 ovat teräviä.
Terien setissä A5 on tiiviste, joka pitää kannun ilmatiivistenä koko sekoituksen aikana. Kun
terien settiä A5 pestään astiapesukoneessa voi kuumuden takia tiiviste irtoutua. Terien setin
A5 pesun jälkeen, tulee aina tarkistaa, onko tiiviste omalla kohdallaan.
Tietyt ruoka aineet voivat värjätä vähäsen tehosekoittimen kannua A3 tai A4. Se ei vaikuta
sekoittimen toimintaan.

•

•
•

Aineosien kuivumisen astiaan suosittelemme pestä kaikki laitteen välineet heti käyön jälkeen.
Kuivien aineksien puhdistus on vaikea myöhemmin. Kuivien aineksien poistamiseksi täytä 2/3 osa
kannusta A3 tai A4 lämpimällä vedellä ja käynnistä laite. Kun kaikki kuivat ainekset eivät irtoa,
toista toimintaa.
Moottorin A6 puhdistukseen käytä vähäsen pesuaineessa kosteutettua pyyhettä. Sen jälkeen
puhdista se pesuaineesta puhtaalla vedellä ja kostealla pyyhellä ja sen jälkeen kuivaa se.
Älä upota moottoria A6 eikä johtoa veteen ja muuhun nesteeseen. Älä käytä liotuksia tai
hankaavia aineita puhdistukseen. Ne voivat vahingoitta laitetta.

SÄILYTYS
•

Jos et käytä laitetta pitempään aikaan, pidä se kuivassa ja pois lasten ulottuvilta.
Suosittelemme teriä A5 säilyttämään erikseen.

TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännitealue ......................................................................................................... 220-240 V
Nimellistaajuus ................................................................................................................. 50/60 Mz
Nimellisteho .............................................................................................................. 1000-1200 W
Suoja luokka (sähköiskun välttämiseksi) ....................................................................................... II
Melu taso........................................................................................................................... 95 dB(A)
Laitteen julistettu melu taso on 95 dB (A), joka vastaa ääni tehon tasoon A.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tekstiin ja teknisiin tietoihin.
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OHJEET JA TIETO PAKKAUKSEN HÄVITYKSEN OSALTA.
Käytetty pakkausmateriaali tulee poista käytöstä paikallisin sääntöjen mukaan.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA LAITEIDEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Tämä laite tai alkuperäispapereissa oleva merkki tarkoittaa, että käytetyt sähkö- tai
elektroniikka laitteet eivät kuulu muun roskan mukaan. Oikean hävitykseen
jälleenkäyttöön tulee laite toimitta vastaavaan toimituspaikkaan. Tai siiten EU
sääntöjen mukaisesti palautta se kauppaan, josta se on ostettu ja vaihtaa se
samankaltaiseen tuotteeseen.
Laitteen oikean hävityksen avulla autat mukaan luonnon ja ympäristön säilyntään ja
vähennät siitä johtuvaa vaaraa. Väärän laitteen hävityksen tapauksessa on paikallisen
lainsäädön mukaan oikeus määrätä rangaistus.
EU jäsenmaan Yrityksille
Jos haluatte hävittää laitetta, kysykää lisätietoja myyjältä.

Tämä tuote vastaa kaikkiin EU-n perusvaatimuksiin.

