Power Blender
WPB1500B

Betjeningsvejledning DK: 3-14
Bruksanvisning SE: 15-26
Bruksanvisning NO: 27-38
Käyttöohjeet FI: 39-50
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Sikkerhedsanvisninger
For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende
sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et elektrisk apparat.
Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.
•
•
•
•

•
•

Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde
beskytter du dig selv og undgår skade på apparatet.
Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere
spørgsmål.
Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og
gives til den nye ejer.
Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om
apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, eller hvis der er i tvivl
om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er
købt. Du må IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget.
En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt.
Emballagen kan med fordel gemmes i tilfælde af videresalg eller transport af
apparatet.

ADVARSEL
• Hvis ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et
servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.
• Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen
beskrevne.
• Flyt ikke baseenheden, når apparatet er i brug.
• Træk stikket ud af stikkontakten og sørg for, at knivbladene helt er stoppet
med at dreje rundt, før du flytter eller rører ved knivbladene. Fare for
person- og/eller produktskade.
• Apparatet er kun til husholdningsbrug.
FORSIGTIG - KNIVBLADENE ER SKARPE, UDVIS FORSIGTIGHED
• Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold hænder, paletknive og andre
redskaber væk fra blenderen under brug for at undgå person- og/eller
produktskade.
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Sikkerhedsanvisninger vedr. børn og svagelige
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige,
medmindre disse holdes under opsyn af en ansvarlig person for at sikre
sikker brug af apparatet.
• Apparatet må bruges af børn over 8 år, hvis de er blevet instrueret i brugen
af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af
børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen
væk fra børn under 8 år.
Sikkerhedsanvisninger vedr. tilslutning
• For at beskytte mod elektrisk stød, må ledningen, stikket og baseenheden
ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
• Apparatet er kun beregnet til tilslutning i et standardstrømstik.
• Forsøg ikke at reparere, modificere eller på anden måde ændre apparatet.
• Brug ikke apparatet til andet end det tiltænkte formål.
• Brug ikke forlængerledning.
• Træk ledningen ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
• Brug af uoriginale dele eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller
skader.
Sikkerhedsanvisninger vedr. brug
•
•
•
•
•
•
•

Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et gaskomfur, keramiske
kogeplader, elektrisk varmelegeme, eller hvor apparatet kan komme i
kontakt med en varm ovn eller mikroovn.
Placer apparatet på en stabil og tør overflade. Undgå håndvaske,
afløbsbakker og ujævne overflader.
Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten eller berører varme
overflader.
Opbevar apparatet indendørs på et tørt sted. Ikke egnet til udendørs brug.
Brug ikke apparatet under eller nær brandfarlige materialer, såsom gardiner
eller andre brændbare materialer.
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
Brug ikke et tomt apparat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Blenderen er ikke beregnet til brug i mikroovn. Sæt ikke baseenheden, dele
eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette kan beskadige apparatet.
Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket ikke virker, hvis det tabes,
ved maskinfejl, eller hvis det er beskadiget på nogen måde.
Træk ikke hårdt i ledningen, men tag fat om stikket og træk det ud af
kontakten. Løft aldrig apparatet i ledningen.
Anbring aldrig redskaber i apparatet under brug.
Rør ikke bevægelige eller roterende dele under brug.
Udvis forsigtighed, når du fjerner mad fra beholderen. Knivbladene er
skarpe.
Sørg for, at alle dele er korrekt monterede.
Fjern ikke tilbehørsdele fra baseenheden, når apparatet er i brug.
Udvis ekstrem forsigtighed, når du flytter et apparat med varm væske.
Vent med at flytte blenderen, indtil apparatet er slukket.
Lad aldrig motoren køre i mere end 7 minutter ad gangen.
Koblingen kan blive meget varm efter brug. Udvis forsigtighed.
Overskrid ikke de anbefalede mængde- og tidsangivelser i denne
brugsanvisning. Fyld ikke blenderbeholderen til over MAX.
Hvis beholderen løber over under blendning, er der for meget væske /
ingredienser i beholderen. Stop blendning, fjern tilstrækkelig væske /
ingredienser til under MAX, og fortsæt blendningen. Benyt ikke blenderen,
hvis der er overløb.
Hæld ikke kogende væske i blenderbeholderen før du blender. Begynd med
ingredienser, der er kolde eller har stuetemperatur. Varme ingredienser kan
skabe et tryk i en forseglet blenderbeholder, hvilket kan ’eksplodere’ ved
åbning og derved forårsage produkt- og/eller personskade.
Hæld aldrig kulsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og
eller produktskade.
Sørg for at låget på blenderbeholderen påsættes inden blendning. Benyt
aldrig blenderen uden låg.

Sikkerhedsanvisninger vedr. rengøring og vedligeholdelse
• Lad apparatet køle ned før rengøring.
• Udskift blenderholderen, hvis den viser tegn på slitage.
• Udvis forsigtighed, når du rengør beholderen. Knivbladene er skarpe.
• Sørg for at toppladen sættes korrekt på baseenheden efter rengøring.
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Termisk sikring
Din blender er udstyret med en termisk sikring, hvilket forhindrer
overophedning.
Hvis motoren ufrivilligt stopper, skal du tage stikket ud af kontakten og lade
blenderen hvile i ca. 15 minutter. Når hvileperioden er gået, skal du sætte stikket
tilbage i stikkontakten og fortsætte blendning.
Hvis blenderen ikke fungerer korrekt efter denne procedure, skal du øjeblikkelig
stoppe brugen af apparatet og kontakte butikken, hvor du købte apparatet.
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Oversigt over apparatet

1.
2.
3.
4.
5.

Afmontering af målebægeret: drej mod uret.
Låget løftes af.
Blenderbeholder (BPA-frit Eastman Tritan), inkl. engelsk og metrisk måleangivelse
Aftagelig topplade
Alu-blenderbase med kraftig motor
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Betjeningspanel

Forudindstillede
programmer

Trinløst
hastighedsvalg
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Brugsanvisning
Inden første ibrugtagning rengøres alle dele af apparatet. Sørg for at delene er
helt tørre og korrekt monterede, inden blenderen tages i brug.
Fyld ingredienser i blenderkanden og sæt låget på. Bemærk: Du kan tilføje flere
ingredienser ved at afmontere målebægeret og hælde ingredienserne i. Monter
målebægeret efter påfyldning af ingredienser.
Placer ikke hænderne i blenderbeholderen, når apparatet er tilsluttet strøm.
Knivbladene er meget skarpe. Fare for person- og/eller produktskade.
Blenderen kan anvendes med manuel mode og trinløst hastighedsvalg eller med
et af de forudindstillede programmer.
Inden brug skal drejeknappen stå på ”OFF”. Når der sættes strøm til apparatet,
lyser LED-indikatorerne. I tilfælde af at apparatet ikke vil starte, blinker LEDindikatoren ”OFF”, indtil drejeknappen indstilles på ”OFF”.
Forudindstillede programmer
Smoothies
Grøn smoothie
Isterninger
Suppe
Rengøring
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Gode råd vedr. brug
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sørg for at låget på blenderbeholderen påsættes inden blendning.
Placer apparatet på en stabil, ren og tør overflade. Undgå håndvaske,
afløbsbakker og ujævne overflader.
Sørg for at målebægeret er låst på plads ved at dreje det med uret.
Ekstra ingredienser tilføjes nemt. Afmonter målebægeret ved at dreje det
mod uret. Påfyld ingredienser og monter målebægeret igen.
Placer ikke blenderbeholderen på baseenheden, mens motoren kører.
Tag ikke blenderbeholderen af baseenheden, mens motoren kører, og
knivene roterer.
Hæld aldrig kogende vand i blenderbeholderen.
Fyld først flydende ingredienser i blenderbeholderen, derefter bløde
ingredienser og til sidst isterninger eller frosne ingredienser.
Hvis nødvendigt kan en plastikpaletkniv anvendes, men kun når motoren
ikke kører. Benyt aldrig metalredskaber. Fare for produktskade.
Blendning af hårde ingredienser og krydderier kan gøre indersiden af
blenderbeholderen en anelse uklar. Dette har ingen betydning for
funktionen.
Benyt isterning- og/eller rengøringsprogrammet for maksimum styrke.
Fyld aldrig ingredienser til op over MAX-linjen på blenderbeholderen.
Sørg for at blenderbeholderen er helt tør, inden blendning af is, friske urter,
hvidløg, løg, appelsinskal, brødkrummer, nødder og krydderier.
Opbevar ingen ingredienser i blenderbeholderen.
Pas på ikke at overblende ingredienserne.
Træk altid stikket ud af kontakten, inden du rækker ned i
blenderbeholderen.
Hæld aldrig kulsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og
eller produktskade.
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Rengøring og vedligeholdelse
ADVARSEL
• Inden rengøring og vedligeholdelse trækkes stikket ud af stikkontakten.
• Nedsænk aldrig baseenheden i vand eller andet væske.
1. Tag blenderbeholderen af baseenheden, og tag låget af blenderbeholderen.
Blenderbeholderen skal altid rengøres efter brug. Rengør også
blenderbeholderen inden brug, hvis den har været opbevaret igennem en
længere periode. Det anbefales at rengøre blenderbeholderen med det
forprogrammerede rengøringsprogram. Fyld blenderholderen halvt op med
vand, og igangsæt rengøringsprogrammet.
2. Vask låget i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl grundigt efter.
3. Blenderbeholderen og låget er egent til maskinopvask.
4. Baseenheden rengøres med en fugtig klud. Nedsænk ikke basen i vand. Sørg
for at baseenheden er helt tør, inden blenderen tages i brug.
5. Sørg for at alle blenderdele er helt tørre, og at delene er korrekt monterede,
inden blenderen tages i brug.

Bortskaffelse af apparatet
Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en
autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en
forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis
du har brug for mere information.
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Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye
produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten
omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse
produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv
evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det
gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.
Reklamationsretten dækker ikke:
• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
• Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af
produktet
• Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
• Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt
emballage
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele
• Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installationen er sket som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
• Batterier eller andre sliddele
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er
udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv
har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen
forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal
anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald
vil kundens krav blive afvist.
Ubegrundet service
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet
fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden
selv at betale for servicen.
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Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat
husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål
(restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse,
der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da
dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor
produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under
fanen ’Service’.
Forbehold for trykfejl.
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller
personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder
hvis anvisningerne ikke overholdes.
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Säkerhetsanvisningar
För att skydda mot brand, elektrisk stöt och/eller skador, ska följande
säkerhetsinstruktioner alltid följas noggrant, när du använder en elektrisk
apparat.
Läs alla instruktioner noggrant, även om du redan känner till apparaten.
•
•
•
•

•
•

Läs vänligen bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. På det sättet
skyddar du både dig själv och undviker skador på apparaten.
Spara denna bruksanvisning, så du kan ha nytta av den vid ev. senare frågor.
Om apparaten ges vidare/säljes, ska bruksanvisningen följa med apparaten
och ges till den nya ägaren.
Innan apparaten tas i bruk, avlägsnas allt emballage och man undersöker,
om apparaten är skadad. Om apparaten är skadad, eller om du är osäker på
om den är skadad, kontaktas den butik där du köpt apparaten. Du får INTE
använda apparaten, om den är skadad.
En skada ska genast anmälas till den butik, där apparaten är inköpt.
Emballaget kan med fördel sparas i händelse av försäljning eller transport av
apparaten.

VARNING
• Om sladden skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller
en kvalificerad fackperson för att undvika fara.
• Denna apparat är inte avsedd för annan användning än till det som
bruksanvisningen beskriver.
• Flytta inte basenheten, när apparaten används.
• Dra ut stickkontakten från eluttaget och se till, att knivbladen helt har slutat
att rotera, innan du flyttar eller rör vid knivbladen. Fara för person- och/eller
produktskada.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsanvändning.
VAR FÖRSIKTIG – KNIVBLADEN ÄR VASSA
• Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer, palettkniv och andra redskap
borta från blendern under användning för att undvika person- och/eller
produktskada.
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Säkerhetsanvisningar gällande barn och funktionshindrade
• Apparaten är inte avsedd att användas av mindre barn eller
funktionshindrade, om de inte hålls under uppsyn av en ansvarig person för
att säkerställa säker användning av apparaten.
• Apparaten får användas av barn över 8 år, om de har instruerats i
användandet av apparaten, och om de i början är under uppsyn av en
person, som är ansvarig för deras säkerhet. Se till, att barn inte leker med
apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten får endast utföras av barn
över 8 år, som samtidigt är under uppsyn. Håll apparaten och sladden borta
från barn under 8 år.
Säkerhetsanvisningar gällande anslutning
• För att skydda sig mot elektrisk stöt, får sladden, stickkontakten och
basenheten inte sänkas ner i vatten eller annan vätska.
• Apparaten är endast avsedd för anslutning i ett standardeluttag.
• Försök inte att reparera, modifiera eller på annat sätt ändra apparaten.
• Använd inte apparaten till andra ändamål än det som den är avsedd för.
• Använd inte förlängningssladd.
• Dra ut sladden från eluttaget direkt efter användning.
• Användning av delar eller tillbehör som inte är original kan orsaka brand,
elektrisk stöt eller skador.
Säkerhetsanvisningar gällande användning
• Placera inte apparaten på eller i närheten av en gashäll, keramisk häll,
elektriskt värmeaggregat eller där apparaten kan komma i kontakt med en
varm ugn eller mikrovågsugn.
• Placera apparaten på en stabil och torr yta. Undvik handfat, avloppsbrickor
och ojämna ytor.
• Se till, att sladden inte hänger ut över bordskanten eller vidrör varma ytor.
• Förvara apparaten inomhus på en torr plats. Den är inte avsedd för
användning utomhus.
• Använd inte apparaten under eller nära lättantändliga material, såsom
gardiner eller andra brandfarliga material.
• Lämna aldrig apparaten utan uppsyn under användning.
• Använd inte en tom apparat.
• Blendern är inte avsedd att användas i mikrovågsugn. Sätt inte basenheten,
delar eller tillbehör i mikrovågsugnen, då detta kan skada apparaten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Använd inte apparaten, om sladden eller stickkontakten är skadade, om du
har tappat den, vid maskinfel, eller om den på något sätt är skadad.
Dra inte hårt i sladden, utan ta tag i stickkontakten och dra ut det från
eluttaget. Lyft aldrig apparaten i sladden.
Använd aldrig redskap i apparaten när den används.
Rör inte rörliga eller roterande delar under användning.
Var försiktig, när du tar maten ut från behållaren. Knivbladen är vassa.
Se till, att alla delar är korrekt monterade.
Ta inte bort tillbehörsdelar från basenheten, när apparaten är i bruk.
Var mycket försiktig, när du flyttar en apparat med varm vätska.
Vänta med att flytta blendern, tills apparaten är avstängd.
Låt aldrig motorn köra i mer än 7 minuter åt gången.
Kopplingen kan bli mycket varm efter användning. Var försiktig.
Överskrid inte de rekommenderade mängd- och tidsangivelserna i denna
bruksanvisning. Fyll inte blenderbehållaren till över MAX.
Om behållaren rinner över under mixning, innehåller den för mycket vätska /
ingredienser. Sluta att mixa, ta bort tillräckligt med vätska / ingredienser till
under MAX, och fortsätt mixa. Använd inte blendern, om det rinner över.
Häll inte kokande vätska i blenderbehållaren innan du mixar. Börja med
ingredienser, som är kalla eller har rumstemperatur. Varma ingredienser kan
skapa ett tryck i en förseglad blenderbehållare, som kan ”explodera” vid
öppning och därmed orsaka produkt- och/eller personskada.
Häll aldrig vätskor som innehåller kolsyra i blenderbehållaren. Fara för
person- och / eller produktskada.
Se till, att locket på blenderbehållaren sätts på innan mixning. Använd aldrig
blendern utan lock.

Säkerhetsanvisningar gällande rengöring och underhåll
• Låt apparaten svalna innan rengöring.
• Byt ut blenderbehållaren, om den visar tecken på slitage.
• Var försiktig, när du rengör behållaren. Knivbladen är vassa.
• Kontrollera att topplattan är ordentligt fäst vid basenheten efter rengöring
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Termisk säkring
Din blender är utrustad med en termisk säkring som förhindrar överupphettning.
Om motorn ofrivilligt stoppar, ska du ta ut stickkontakten och låta blendern vila i
ca 15 minuter. När denna period har gått, ska du sätt i stickkontakten i eluttaget
och fortsätta mixa.
Om blendern inte fungerar korrekt efter denna procedur, ska du genast sluta
använda apparaten och kontakta butiken där du har köpt apparaten.
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Översikt över apparaten

1.
2.
3.
4.
5.

Bortmontering av måttbägaren: vrid moturs.
Locket lyfts av.
Blenderbehållare (BPA-fri Eastman Tritan), inkl. engelsk och metrisk måttangivelse
Avtagbar topplatta
Alu-blenderbas med kraftig motor
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Kontrollpanel

Förinställda
program

Steglös
hastighetsväljare
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Bruksanvisning
Innan du använder apparaten första gången rengörs alla delar. Se till, att delarna
är torra och korrekt monterade, innan blendern tas i bruk.
Fyll ingredienser i blenderkannan och sätt på locket. Observera: Du kan tillsätta
fler ingredienser genom att montera bort måttbägaren och hälla i
ingredienserna. Montera måttbägaren efter påfyllning av ingredienserna.
Placera inte händerna i blenderbehållaren, när apparaten är ansluten till ström.
Knivbladen är mycket vassa. Fara för person- och/eller personskada.
Blendern kan användas i manuellt läge och steglös hastighetsväljare eller med
ett av de förinställda programmen.
Innan användning ska vridreglaget stå på ”OFF”. När det ansluts ström till
apparaten, lyser LED-indikatorerna. Om apparaten inte vill starta, blinkar LEDindikatorn ”OFF”, tills vridreglaget ställs på ”OFF”.
Förinställda program
Smoothies
Grön smoothie
Istärningar
Soppa
Rengöring
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Goda råd vid användning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se till att locket på blenderbehållaren sätts på innan mixning.
Placera apparaten på en stabil, ren och torr yta. Undvik handfat,
avrinningsbrickor och ojämna ytor.
Se till, att måttbägaren är låst på plats genom att vrida den medurs.
Extra ingredienser tillsätts enkelt. Montera bort måttbägaren genom att
vrida den moturs. Fyll på ingredienser och montera tillbaka måttbägaren.
Placera inte blenderbehållaren på basenheten, när motorn kör.
Ta inte av blenderbehållaren från basenheten, när motorn kör, och knivarna
roterar.
Häll aldrig kokande vatten i blenderbehållaren.
Fyll först flytande ingredienser i blenderbehållaren, därefter mjuka
ingredienser och till sist istärningar eller frusna ingredienser.
Om det är nödvändigt, kan en plastpalettkniv användas, men bara när
motorn inte är igång. Använd aldrig metallredskap. Fara för produktskada.
Mixning av hårda ingredienser och kryddor kan göra insidan av
blenderbehållaren oklar. Detta har ingen betydelse för funktionen.
Använd istärnings- och/eller rengöringsprogrammet för maximum styrka.
Fyll aldrig ingredienser över MAX-linjen på blenderbehållaren.
Se till, att blenderbehållaren är helt torr, innan mixning av is, färska örter,
vitlök, lök, apelsinskal, brödsmulor, nötter och kryddor.
Förvara inga ingredienser i blenderbehållaren.
Var försiktig och övermixa inte ingredienserna.
Dra alltid ut stickkontakten, innan du sticker ner handen i blenderbehållaren.
Häll aldrig vätska innehållande kolsyra i blenderbehållaren. Fara för personoch eller produktskada.
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Rengöring och underhåll
VARNING
• Innan rengöring och underhåll dras stickkontakten ut från eluttaget.
• Sänk aldrig ner basenheten i vatten eller annan vätska.
1. Ta bort blenderbehållaren från basenheten, och ta av locket från
blenderbehållaren. Blenderbehållaren ska alltid rengöras efter användning.
Rengör även blenderbehållaren innan användning, om den varit förvarad
under en längre tid. Det rekommenderas att rengöra blenderbehållaren med
det förprogrammerade rengöringsprogrammet. Fyll upp blenderbehållaren
till hälften med vatten, och sätt igång rengöringsprogrammet.
2. Diska locket i varmt vatten och lite diskmedel. Skölj noggrant.
3. Blenderbehållaren och locket är lämpliga för maskindisk.
4. Basenheten rengörs med en fuktig trasa. Sänk inte ner basen i vatten. Se till,
att basenheten är helt torr, innan blendern tas i bruk.
5. Se till, att alla blenderdelarna är helt torra, och att delarna är korrekt
monterade, innan blendern tas i bruk.

Bortskaffande av apparaten
Symbolen betyder, att produkten inte bör kasseras tillsammans
med vanligt hushållsavfall, utan istället levereras in på en
auktoriserad avfallsanläggning, som är avsedd för detta ändamål
eller till en återförsäljare med en sådan service. Kontakta din egen
kommun, om du behöver mer information.
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Reklamationsrätt
Det lämnas 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya
produkt, gällande från det dokumenterade inköpsdatumen. Reklamationsrätten
omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera
om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten.
Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem till
hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta
reservdelarna.
Reklamationsrätten täcker inte:
• Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
• Vid misskötsel – detta gäller även brist på rengöring av produkten
• Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
• Vid transportskador, när produkten är transporterad utan korrekt emballage
• Om man har använt reservdelar som inte är original
• Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
• Om installationen inte är utförd som anvisats
• Om icke auktoriserade har installerat eller reparerat produkten
• Batterier eller andra förbrukningsdelar
Transportskador
En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är
uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden
själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen
förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella
transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är
levererad. I annat fall kommer kundens krav att bli avvisat.
Ogrundade servicebesök
Om man skickar produkten till service, och det visar sig att man själv hade
kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning,
åligger det kunden själv att betala för servicen.
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Kommersiella inköp
Kommersiella inköp är alla köp av apparater som inte ska användas i privata
hushåll utan användas till affärsmässiga eller liknande ändamål (restaurang, café,
matsal etc.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar
flera användare. I förbindelse med kommersiellt inköp gäller inte garantin, då
denna produkt endast är avsedd för vanliga hushåll.

Service
För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där
produkten är inköpt.
Anmälan av reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken ”Service”
Med förbehåll för tryckfel.
Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller
personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om
anvisningarna inte följs.
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Sikkerhetsanvisninger
For å beskytte mot brann, elektrisk støt og/eller skader, skal følgende
sikkerhetsinstruksjoner alltid følges nøye, når du bruker et elektrisk apparat.
Les alle instruksjoner nøye, også dersom du allerede er kjent med apparatet.
•
•
•
•

•
•

Vennligst les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. På den måten
beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet.
Oppbevar denne bruksanvisningen, så du kan ha nytte av den ved evt.
senere spørsmål.
Hvis apparatet overdras/selges, skal bruksanvisningen følge apparatet og gis
til den nye eieren.
Før apparatet tas i bruk, fjernes all emballasje og det undersøkes om
apparatet er skadet. Hvis apparatet er skadet, eller hvis det er i tvil om
apparatet har en skade, kontaktes butikken hvor apparatet er kjøpt. Du må
IKKE ta apparatet i bruk, hvis det er skadet.
En skade skal straks meldes til butikken hvor apparatet er kjøpt.
Emballasjen kan med fordel oppbevares for eventuelt videresalg eller
transport av apparatet.

ADVARSEL
• Hvis ledningen skades, skal den skiftes av produsenten, et servicesenter eller
en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
• Dette apparatet er ikke beregnet til annen bruk enn den som er beskrevet i
bruksanvisningen.
• Ikke flytt baseenheten, når apparatet er i bruk.
• Trekk stikkontakten ut av stikkontakten og sørg for at knivbladene er helt
stoppet å dreie rundt, før du flytter eller rører ved knivbladene. Fare for
person- og/eller produktskade.
• Apparatet er kun til husholdningsbruk.
FORSIKTIG - KNIVBLADENE ER SKARPE, UTVIS FORSIKTIGHET
• Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold hender, palettkniver og andre
redskap borte fra blenderen under bruk for å unngå person- og/eller
produktskade.
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Sikkerhetsanvisninger vedrørende barn og uføre
• Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av mindre barn eller uføre, med
mindre disse holdes under oppsyn av en ansvarlig person for å sikre sikker
bruk av apparatet.
• Apparatet kan brukes av barn over 8 år, hvis de er blitt instruert i bruken av
apparatet, og hvor de i begynnelsen er under oppsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Før tilsyn med barn, så de ikke leker med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må kun utføres av barn
over 8 år, som samtidig er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen borte
fra barn under 8 år.
Sikkerhetsanvisninger vedrørende tilkobling
• For å beskytte mot elektrisk støt, må ledningen, støpselet og baseenheten
ikke senkes i vann eller annen væske.
• Apparatet er kun beregnet for tilkobling i en standard stikkontakt.
• Ikke forsøk å reparere, modifisere eller på annen måte endre apparatet.
• Bruk ikke apparatet til annet enn det tiltenkte formålet.
• Bruk ikke skjøteledning.
• Trekk ledningen ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk.
• Bruk av uoriginale deler eller tilbehør kan forårsake brann, elektrisk støt eller
skader.
Sikkerhetsanvisninger vedrørende bruk
•
•
•
•
•
•
•

Ikke plasser apparatet på, eller i nærheten av en gasskomfyr, keramiske
kokeplater, elektrisk varmelegeme, eller hvor apparatet kan komme i
kontakt med en varm ovn eller mikroovn.
Plasser apparatet på en stabil og tør overflate. Unngå håndvasker,
avløpsbakker og ujevne overflater.
Sørg for at ledningen ikke henger ut over bordkanten eller berører varme
overflater.
Oppbevar apparatet innendørs på et tørt sted. Ikke egnet til utendørs bruk.
Ikke bruk apparatet under eller nær brannfarlige materialer, slik som
gardiner eller andre brennbare materialer.
La aldri apparatet arbeide uten oppsyn.
Ikke bruk et tomt apparat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Blenderen er ikke beregnet til bruk i mikroovn. Sett ikke baseenheten, deler
eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette kan skade apparatet.
Ikke bruk apparatet, hvis ledningen eller støpslet ikke virker, hvis det mistes,
ved maskinfeil, eller hvis det er skadet på noen måte.
Ikke trekk hardt i ledningen, men ta tak i støpslet stikket og trekk det ut av
kontakten. Løft aldri apparatet i ledningen.
Anbring aldri redskap i apparatet under bruk.
Rør ikke bevegelige eller roterende deler under bruk.
Utvis forsiktighet, når du fjerner mat fra beholderen. Knivbladene er skarpe.
Sørg for at alle deler er korrekt montert.
Fjern ikke tilbehørsdeler fra baseenheten, når apparatet er i bruk.
Utvis ekstrem forsiktighet, når du flytter et apparat med varm væske.
Vent med å flytte blenderen, inntil apparatet er slått av.
La aldri motoren arbeide i mere enn 7 minutter av gangen.
Koblingen kan bli meget varm etter bruk. Utvis forsiktighet.
Overskrid ikke de anbefalte mengde- og tidsangivelsene i denne
bruksanvisningen. Fyll ikke blenderbeholderen til over MAX.
Hvis beholderen renner over under blending, er det for mye væske /
ingredienser i beholderen. Stopp blending, fjern tilstrekkelig væske /
ingredienser til under MAX, og fortsett blendingen. Benytt ikke blenderen,
hvis det er væske som er rent over.
Hell ikke kokende væske i blenderbeholderen før du blender. Begynn med
ingredienser som er kalde eller har stuetemperatur. Varme ingredienser kan
skape et trykk i en forseglet blenderbeholder, hvilket kan ’eksplodere’ ved
åpning og derved forårsake produkt- og/eller personskade.
Hell aldri kullsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og
eller produktskade.
Sørg for at lokket på blenderbeholderen settes på før blending. Benytt aldri
blenderen uten lokk.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende rengjøring og vedlikehold
• La apparatet kjøles ned før rengjøring.
• Skift blenderholderen, hvis den viser tegn på slitasje.
• Utvis forsiktighet, når du rengjør beholderen. Knivbladene er skarpe.
• Sørg for at topplaten settes korrekt på baseenheten etter rengjøring.
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Termisk sikring
Din blender er utstyrt med en termisk sikring, hvilket forhindrer overoppheting.
Hvis motoren ufrivillig stopper, skal du ta ut støpslet av kontakten og lad
blenderen hvile i ca. 15 minutter. Når hvileperioden er gått, kan du sætte
støpslet tilbake i stikkontakten og fortsette blending.
Hvis blenderen ikke fungerer korrekt etter denne prosedyren, skal du
øyeblikkelig stoppe bruken av apparatet og kontakte butikken, hvor du kjøpte
apparatet.
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Oversikt over apparatet

1.
2.
3.
4.
5.

Avmontering av målebegeret: vri mot klokken.
Lokket løftes av.
Blenderbeholder (BPA-fritt Eastman Tritan), inkl. engelsk og metrisk målangivelse
Avtagbar topplate
Alu-blenderbase med kraftig motor
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Betjeningspanel

Forprogrammerte
programmer

Trinnløst
hastighetsvalg
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Bruksanvisning
Før første gangs bruk rengjøres alle apparatets deler. Sørg for at delene er helt
tørre og korrekt monterte, før blenderen tas i bruk.
Fyll ingredienser i blenderkannen og sett lokket på. Merk: Du kan tilføre flere
ingredienser ved å avmontere målebegeret og helle i ingrediensene. Monter
målebegeret etter påfyll av ingredienser.
Plasser ikke hendene i blenderbeholderen, når apparatet er tilsluttet strøm.
Knivbladene er meget skarpe. Fare for person- og/eller produktskade.
Blenderen kan brukes med manuell mode og trinnløst hastighetsvalg eller med
et av de forprogrammerte programmene.
Før bruk skal vriknappen stå på ”OFF”. Når apparatet kobles til strøm, lyser LEDindikatorene. Derom apparatet ikke vil starte, blinker LED-indikatoren ”OFF”,
inntil vriknappen stilles på ”OFF”.
Forprogrammerte programmer
Smoothies
Grønn smoothie
Isbiter
Suppe
Rengjøring
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Gode råd vedrørende bruk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sørg for at lokket på blenderbeholderen settes på før blending.
Plasser apparatet på en stabil, ren og tør overflate. Unngå håndvasker,
avløpsbakker og ujevne overflater.
Sørg for at målebegeret er låst på plass ved å vri det med klokken.
Ekstra ingredienser tilføres enkelt. Avmonter målebegeret ved å vri det mot
klokken. Fyll på ingredienser og monter målebegeret igjen.
Ikke plasser blenderbeholderen på baseenheten, mens motoren er i gang.
Ta ikke blenderbeholderen av baseenheten, mens motoren kjører, og
knivene roterer.
Hell aldri kokende vann i blenderbeholderen.
Fyll først flytende ingredienser i blenderbeholderen, så bløte ingredienser og
til sist isbiter eller frosne ingredienser.
Hvis nødvendig, kan en plast-palettkniv brukes, men kun når motoren ikke er
i gang. Benytt aldri metallredskap. Fare for produktskade.
Blending av harde ingredienser og krydder kan gjøre innsiden av
blenderbeholderen litt uklar. Dette har ingen betydning for funksjonen.
Bruk isbit- og/eller rengjøringsprogrammet for maksimum styrke.
Fyll aldri ingredienser til opp over MAX-linjen på blenderbeholderen.
Sørg for at blenderbeholderen er helt tør, før blending av is, friske urter,
hvitløk, løk, appelsinskall, brødsmuler, nøtter og krydder.
Oppbevar ingen ingredienser i blenderbeholderen.
Pass på ikke å overblende ingrediensene.
Trekk alltid støpslet ut av kontakten, før du tar ned i blenderbeholderen.
Hell aldri kullsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og
eller produktskade.
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Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL
• Før rengjøring og vedlikehold trekkes støpslet ut av stikkontakten.
• Senk aldri baseenheten i vann eller annen væske.
1. Ta blenderbeholderen av baseenheten, og ta lokket av blenderbeholderen.
Blenderbeholderen skal alltid rengjøres etter bruk. Rengjør også
blenderbeholderen før bruk, hvis den har vært lagret en lengre periode. Det
anbefales å rengjøre blenderbeholderen med det forprogrammerte
rengjøringsprogrammet. Fyll blenderholderen halvt opp med vann, og start
rengjøringsprogrammet.
2. Vask lokket i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. Skyll grundig.
3. Blenderbeholderen og lokket er egent til maskinoppvask.
4. Baseenheten rengjøres med en fuktig klut. Ikke senk basen i vann. Sørg for at
baseenheten er helt tør, før blenderen tas i bruk.
5. Sørg for at alle blenderdeler er helt tørre, og at delene er korrekt monterte,
før blenderen tas i bruk.

Bortskaffelse av apparatet
Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert
gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en
forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til
gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til
beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune
hvis du trenger mere informasjon.
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Reklamasjonsrett
Det gis 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye
produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter
materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse
produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet.
Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden.
Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.
Reklamasjonsretten dekker ikke:
• Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
• Ved manglende vedlikehold – under dette gjelder også mangel på rengjøring
av produktet
• Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
• Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
• Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
• Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
• Batterier eller andre forbruksdeler
Transportskader
En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er
utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv
har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser
i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes
omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens
krav bli avvist.
Ubegrunnet service
Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet
feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv
at betale for servicen.
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Kommersielle innkjøp
Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en
privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende
formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen
anvendelse som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp
ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig
husholdning.
Service
For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor
produktet er kjøpt.
Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service»
Forbehold om trykkfeil.
Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller
personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller
hvis anvisningene ikke overholdes.
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Turvallisuusohjeet
Suojautuaksesi tulipalolta, sähköiskulta ja/tai vaurioilta, on sinun noudatettava
seuraavia turvallisuusohjeita aina sähkölaitteita käyttäessäsi.
Lue kaikki ohjeet huolellisesti, vaikka tuntisitkin jo laitteen.
•
•
•
•

•
•

Lue käyttöopas ennen kuin käytät laitetta. Näin suojaat itsesi ja vältät
laitteen vahingoittumisen.
Säilytä tämä käyttöopas niin, että voit myöhemmin palata siihen
mahdollisten kysymysten noustessa esiin.
Jos laite annetaan tai myydään, käyttöohjeen on seurattava laitteen mukana
uudelle omistajalle.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, poista kaikki pakkausmateriaalit ja
tarkista, että laite vahingoittumaton. Jos se on vaurioitunut tai jos epäilet
sen vaurioituneen, ota yhteyttä siihen liikkeeseen, josta laite on ostettu. Sinä
ET SAA ottaa laitetta käyttöön, jos se on vaurioitunut.
Vahingosta on ilmoitettava välittömästi siihen myymälään, josta laite on
ostettu.
Pakkaus kannattaa säilyttää laitteen mahdollista edelleen myymistä tai
kuljetusta varten.

VAROITUS
• Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihtaminen on vaaratilanteiden välttämiseksi
annettava valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen
vaihdettavaksi.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin käyttöoppaassa
kuvattuun.
• Älä siirrä runko-osaa, kun laite on käytössä.
• Vedä pistoke irti pistorasiasta ja varmista, että terät ovat kokonaan
pysähtyneet, ennen kuin siirrät laitteen tai kosket teriin. Loukkaantumisen.
ja/tai tuotevaurion vaara.
• Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
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VAROVASTI – TERÄT OVAT TERÄVIÄ, OLE VAROVAINEN
• Älä koske liikkuviin osiin. Pidä kätesi, lastat ja muut välineet poissa
tehosekoittimesta käytön aikana, jotta vältetään loukkaantuminen ja/tai
tuotevauriot.
Lapsia ja vammaisia koskevat turvaohjeet
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä vammaisten käyttöön, paitsi jos heistä
vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä varmistaen, että se tapahtuu
turvallisesti.
• Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on opetettu
käyttämään laitetta ja jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö aluksi
valvoo käyttöä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset
saavat puhdistaa ja hoitaa laitetta vain, jos heitä samalla valvotaan. Pidä laite
ja virtajohto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
Sähköliitäntää koskevat turvaohjeet
• Älä upota johtoa, pistoketta runko-osaa veteen tai muuhun nesteeseen,
jotta vältät sähköiskut.
• Laite on tarkoitettu vain vakiovirtapistorasiaan kytkettäväksi.
• Älä yritä korjata, muokata tai muuten muuttaa laitetta.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tässä osoitettuun tarkoitukseen.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Irrota virtajohto pistorasiasta heti käytön jälkeen.
• Muiden kuin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai vaurioita.
Käyttöä koskevat turvaohjeet
•
•
•
•
•

Älä sijoita laitetta kaasu- tai keraamisen lieden äläkä sähkölämmittimen
päälle tai lähelle tai paikkaan, jossa laite voi joutua kosketuksiin kuuman
uunin tai mikroaaltouunin kanssa.
Sijoita laite vakaalle ja kuivalle alustalle. Vältä keittiöaltaita, tiskipöytiä ja
epätasaisia pintoja.
Varmista, ettei johto roiku pöydän reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.
Säilytä laite sisällä kuivassa paikassa. Ei sovellu ulkokäyttöön.
Älä käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien, kuten verhojen tai muiden
palavien materiaalien, alla tai lähellä.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
Älä käytä laitetta tyhjänä.
Tehosekoitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä laita
runko-osaa, laitteen muita osia tai lisävarusteita mikroaaltouuniin, koska se
voi vahingoittaa laitetta.
Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke ei toimi, jos laite putoaa, sen
moottorissa on vikaa tai jos se on millään tavalla vaurioitunut.
Älä vedä kovaa virtajohdosta, vaan tartu pistotulppaan ja irrota se
pistorasiasta. Älä koskaan nosta laitetta johdosta.
Älä koskaan aseta mitään välineitä laitteeseen käytön aikana.
Älä koske liikkuviin tai pyöriviin osiin käytön aikana.
Ole varovainen poistaessasi ruokia astiasta. Terät ovat hyvin teräviä.
Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty oikein.
Älä irrota lisäosia rungosta, kun laite käy.
Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun siirrät laitetta, joka sisältää kuumaa
nestettä.
Odota, että laite on sammunut, ennen kuin siirrät sitä.
Älä anna moottori käydä pidempään kuin 7 minuuttia kerrallaan.
Liitos voi olla hyvin kuuma käytön jälkeen. Ole varovainen.
Älä ylitä tässä käyttöoppaassa suositeltuja määriä ja aikoja. Älä täytä astiaa
yli MAX-rajan.
Jos astiasta valuu sekoittamisen aikana yli, säiliössä on liikaa nestettä tai
aineksia. Lopeta sekoittaminen, poista riittävä määrä nestettä ja/tai aineksia,
kunnes niitä on alle MAX-rajan ja jatka sekoittamista. Älä käytä
tehosekoitinta, jos se vuotaa yli.
Älä kaada kiehuvaa nestettä sekoittimen astiaan ennen sekoittamista. Aloita
aineksista, jotka ovat kylmiä tai huoneenlämpöisiä. Kuumat ainekset
saattavat muodostaa painetta suljettuun sekoitusastiaan, joka voi sitten
avatessa räjähtää ja aiheuttaa tuote- ja/tai henkilövahinkoja.
Älä koskaan kaada hiilihapollisia nesteitä sekoitusastiaan. Loukkaantumisen
ja/tai tuotevaurioiden vaara.
Varmista, että sekoitusastian kansi on asetettu paikalleen ennen
sekoittamista. Älä koskaan käytä tehosekoitinta ilman kantta.
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Puhdistamista ja hoitoa koskevat turvaohjeet
• Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
• Vaihda sekoitusastia uuteen, jos siinä näkyy kulumisen jälkiä.
• Ole varovainen, kun peset astiaa. Terät ovat teräviä.
• Varmista, että ylälevy tulee oikein paikalleen puhdistamisen jälkeen.

Terminen sulake
Tehosekoittimesi on varustettu termisellä sulakkeella, joka estää laitteen
ylikuumenemisen.
Jos moottori pysähtyy yllättäen, irrota pistoke ja anna tehosekoittimen levätä
noin 15 minuuttia. Kun lepoaika on kulunut, kytke pistoke takaisin pistorasiaan ja
jatka sekoittamista.
Jos tehosekoitin ei toimi kunnolla tämän toimenpiteen jälkeen, sinun on heti
lopetettava laitteen käyttö. Ota sitten yhteyttä myymälään, josta ostit laitteen.
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Katsaus laitteeseen

1.
2.
3.

Mittakupin irrotus: käännä vastapäivään
Kansi nostetaan irti
Sekoitusastia (BPA-vapaa Eastman Tritan), jossa englantilaiset ja metrijärjestelmän
mittaviivat
4. Irrotettava ylälevy
5. Alumiinisessa sekoittimen runko-osassa tehokas moottori
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Käyttöpaneeli

Valmiit
pikaohjelmat

Portaaton
nopeusvalinta
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Käyttöohjeet
Puhdista laitteen kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Varmista ennen
tehosekoittimen käyttöä, että osat ovat täysin kuivia ja kunnolla paikoillaan.
Laita ainekset sekoituskannuun ja aseta kansi paikalleen. Huomautus: Voit lisätä
aineksia poistamalla mittakupin ja kaatamalla ainekset sisään. Kiinnitä
mittakuppi paikalleen, kun olet lisännyt ainekset.
Älä laita käsiäsi sekoitusastiaan, kun laite on kytkettynä virtaan. Terät ovat
erittäin teräviä. Loukkaantumisen ja/tai tuotevaurioiden vaara.
Tehosekoitinta voidaan käyttää manuaalitilassa ja portaattoman nopeuden
valinnalla tai yhdellä pikavalintaohjelmista.
Kääntönupin pitää ennen käyttöä olla asennossa OFF. Kun laitteeseen kytketään
virta, merkkivalot syttyvät. Jos laite ei käynnisty, LED-merkkivalo "OFF" vilkkuu,
kunnes kääntönuppi asetetaan OFF-asentoon.
Pikavalintaohjelmat
Smoothie
Vihersmoothie
Jääpalat
Keitot
Puhdistus
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Hyviä neuvoja käyttöön
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmista, että sekoitusastian kansi on kiinni ennen sekoittamista.
Aseta laite vakaalle, puhtaalle ja kuivalle alustalle. Vältä keittiöallasta,
tiskipöytää ja epätasaisia pintoja.
Varmista, että mittakuppi on lukittu kääntämällä sitä myötäpäivään.
Lisäaineksien lisääminen on helppoa. Irrota mittakuppi kääntämällä sitä
vastapäivään. Lisää ainekset ja käännä mittakuppi takaisin paikalleen.
Älä aseta sekoitusastiaa runko-osaan moottorin käydessä.
Älä irrota sekoitusastiaa runko-osasta, kun moottori käy ja terät pyörivät.
Älä koskaan kaada kiehuvaa vettä sekoitusastiaan.
Laita sekoitusastiaan ensin nestemäiset aineet, sitten pehmeät ainekset ja
lopuksi jääpalat tai jäiset ainekset.
Voit tarvittaessa käyttää muovilastaa, mutta vain silloin, kun moottori ei käy.
Älä koskaan käytä metallisia välineitä. Tuotteen vaurioitumisen vaara.
Kovien ainesosien ja mausteiden sekoittaminen voi muuttaa sekoitusastian
sisäpuolelta hieman sumeaksi. Se ei vaikuta toimintaan.
Käytä jääpala- tai puhdistusohjelmaa saadaksesi maksimitehon.
Älä koskaan täytä aineksia yli sekoitusastiaan merkityn MAX-viivan.
Varmista, että sekoitusastia on täysin kuiva, ennen kuin sekoitat jäätä,
tuoreita yrttejä, valkosipulia, sipulia, appelsiininkuorta, leivänmuruja,
pähkinöitä ja mausteita.
Älä säilytä mitään aineksia sekoittimen astiassa.
Varo sekoittamasta aineksia liikaa.
Irrota virtajohto aina ennen kuin otat aineksia sekoitusastiasta.
Älä koskaan kaada hiilihapollisia nesteitä sekoitusastiaan. Loukkaantumisen
tai tuotevaurioiden vaara.
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Puhdistaminen ja hoito
VAROITUS
• Ennen puhdistamista ja hoitoa pistoke irrotetaan pistorasiasta.
• Älä koskaan kasta runko-osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
1. Irrota sekoitusastia runko-osasta ja ota kansi pois sekoitusastiasta.
Sekoitusastia on aina pestävä käytön jälkeen. Pese sekoitusastia myös ennen
käyttöä, jos se on ollut säilytyksessä pitkään. On suositeltavaa puhdistaa
sekoitusastia esiohjelmoidulla puhdistusohjelmalla. Täytä se puolilleen
vedellä ja käynnistä puhdistusohjelma.
2. Pese kansi lämpimässä vedessä pesuaineella. Huuhtele perusteellisesti.
3. Sekoitusastia ja kansi soveltuvat konepesuun.
4. Puhdista runko-osa kostealla liinalla. Älä kasta sitä veteen. Varmista ennen
tehosekoittimen käyttöä, että runko-osa on täysin kuiva.
5. Varmista ennen tehosekoittimen käyttöä, että kaikki tehosekoittimen osat
ovat täysin kuivia ja että ne on kiinnitetty oikein.

Laitteen hävittäminen
Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
asianmukaiseen, tähän tarkoitukseen hyväksyttyyn
jätteenkäsittelypaikkaan tai jälleenmyyjälle, jolla on tällainen
keräyspalvelu. Ota yhteys omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoa.
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Takuu
Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja
materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa
materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava
tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne
valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot
auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat
Takuu ei kata:
• Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
• Jos tuotetta on hoidettu väärin – tähän kuuluu myös puutteellinen
puhdistaminen
• Tulipalo ja/tai vesi- ja kosteusvaurio
• Kuljetusvauriot, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
• .Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
• Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
• Jos asennusta ja kokoonpanoa ei ole tehty ohjeiden mukaan
• Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
• Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia
Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on
yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas
on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta
mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja
viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa
tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään
Aiheeton huolto
Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse
noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.
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Osto yrityskäyttöön
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä
kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan
tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään
vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.
Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite
on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

Huolto

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta
tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi
välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut kodinkoneet”.
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos
turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.
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