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Turvallisuusohjeet 

 

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 

2. Lasten ei pidä käyttää tätä laitetta tai leikkiä sen kanssa. Pidä tämä laite ja sen virtajohto lasten 

ulottumattomissa. 

3. Käytä laitetta vain mukana tulevien alkuperäisten varusteiden kanssa. 

4. Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöönottoa. 

5. Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai niiden läheisyyteen, pöydän reunaan tai 

epävakaalle alustalle. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja tasaiselle alustalle. 

6. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön. 

7. Sammuta laite aina ja irroita se pistorasiasta, jos et ole käyttämässä sitä. 

8. Älä jätä laitetta jatkuvaan toimintaan pidempään kuin 2 minuuttia. Ennen kuin kytket sen uudelleen 

päälle, anna sen jäähtyä vähintään 2 minuuttia. Älä jätä laitetta jatkuvaan toimintaan kovien 

elintarvikkeiden tai erittäin paksujen nesteiden käsittelyn aikana yli 1 minuutin ajan. 

9. Älä kytke laitetta päälle, kun se on tyhjä. Laitteen virheellinen käyttö voi haitallisesti vaikuttaa sen 

käyttöikään. 

10. Älä korjaa laitetta itse tai muokkaa sitä millään tavalla. Kaikki korjaukset tai muokkaukset tulee 

tehdä valtuutetussa huollossa.  

11. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 

 

 

Laitteen osat 

 

1.  Korkki 

2.  Kansi  

3.  Tiivistysrengas 

4.  Kannu 

5.  Liitäntäkaulus 

6.  Teräyksikkö 

7.  Teräyksikön tiivistysrengas 

8.  Pulssi-toiminto 

9.  Jäänmurskaus -toiminto 

10.  NUTRI SMART BLENDING -toiminto 

11.  Nopeudensäätönappi 

12.  Moottoriyksikkö 

13.  Liukumattomat jalat 

14.  Virtajohtosäiliö 

 

 

 



Käyttöohje 

 

Ennen ensimmäistä käyttöä ota laite ja sen lisävarusteet pois pakkausmateriaaleista. Kaikki osat, jotka ovat 

tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on pestävä perusteellisesti kuumalla vedellä ja 

neutraalilla keittiöpesuaineella. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja pyyhi kuivaksi 

huolellisesti hienolla pyyhintäliinalla tai anna niiden kuivua luonnollisesti. 

 

Tehosekoittimen kokoaminen ja purkaminen 

 

1 Aseta teräkokoonpano liitäntäkaulukseen. Kiinnitä tiivisterengas ja varmista, että se on kunnolla 

paikallaan. 

2 Aseta liitäntäkaulus asennettuun teräkokoonpanoon ja tiivistysrenkaaseen astiaa vasten alhaalta. Kierrä 

kiinnityslaippa kannuun ja kiristä lujasti. 

3 Aseta korkki kanteen ja käännä sitä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi paikallaan. Kun olet asettanut 

kaikki tehosekoittimen osat, sulje se kannella. Kansi on työnnettävä oikein alas niin, että se menee hyvin 

kiinni. 

4 Purkaessasi tehosekoitinta tee operaatio päinvastaisessa suunnassa. 

 

Kiinnittäminen moottoriyksikköön ja sen poistaminen 

Aseta moottoriyksikkö tasaiselle, kuivalle pinnalle, esimerkiksi keittiölle työtaso. Aseta koottu sekoitin 

moottoriyksikön päälle ja kiinnitä se moottoriyksikköön painamalla alas. Käännä kahva joko vasemmalle tai 

oikealle, jotta sekoitin kiinnittyy kunnolla moottoriyksikköön. Sekoittimen irroittaminen tapahtuu 

yksinkertaisesti vain nostamalla. 

 

Käyttö 

1 Varmista, että pikavalitsin on asetettu OFF-asentoon ja moottoriyksikkö on irroitettu pistorasiasta.  

2 Aseta ruoka tai neste, jota haluat sekoittaa ja sulje kannun kansi tiukasti kiinni. 

3 Kytke virtajohto pistorasiaan ja aseta pikavalinta tarvittavaan nopeustasoon. Kannattaa ensiksi käyttää 

hitaampaa nopeutta, jotta ainekset sekoittuvat yhteen. Aseta sitten suurempi nopeus tarpeen mukaan.  

4 Käytä aina kättäsi pitämään kantta paikoillaan. Pulssitaso on sopiva, kun haluat sekoittaa ainekset 

mahdollisimman nopeasti. Pulssitason saa päälle painamalla pulssitaso-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla 

niin kauan kuin haluat käyttää sitä. Kun vapautat painikkeen pulssitoiminto kytkeytyy automaattisesti pois 

päältä.  

5 Korkin poistamisen jälkeen voit lisätä ruokaa ja nestettä sekoittimeen. Korkin poistamiseksi käännä sitä 

vastapäivään. 

6 Sekoittimen sulkemiseksi laita nopeudensäädin OFF-asentoon ja paina virtanapista.  

 



Ohje ainesosien sekoittamiseen 

 

Ainekset  Nopeus  Suositeltu sekoitusaika 

 

Hedelmät, vihannekset 4-6  30s 

(leikataan pienemmiksi) 

 

Vauvanruoka  4-5  40s 

 

Levitteet, kastikkeet, 2-3  30s  

marinadi   

 

Keitot  3-4  30s 

 

Jääpalat  JÄÄNMURSKAUS-TOIMINTO 

 

 

Tekniset tiedot 

 

Jännitealue…………………………………………………………………………………………………………………..220-240V 

Taajuus…………………………………………………………………………………………………………………………50/60Hz 

Teho…………………………………………………………………………………………………………………………….1,000W 

Suojausluokka………………………………………………………………………………………………………………II 

Melutaso……………………………………………………………………………………………………………………..86dB(A) 

 

Ympäristön suojelu 

 

 Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen 

talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. 



Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämisessä ja ehkäisee 

mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle. 

Takuu 

Maahantuoja myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Säilytä ostokuitti! Takuu 

raukeaa, mikäli laitetta käytetään vastoin käyttöohjetta tai sitä yritetään korjata itse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


