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Blenderis ar piederumiem 800 W HB-105SDS 

Lietošanas instrukcija 

Cienījamais klient, paldies par uzticību, ko esat izrādījis mums, nopērkot šo ierīci. Mēs ceram, ka Jūs būsiet 

pilnībā apmierināti. Šī rokasgrāmata ir paredzēta produkta efektīvai izmantošanai. Pirms lietošanas pirmo 

reizi uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabājiet to turpmākai izmantošanai. 

 

Produkta specifikācijas 

Spriegums: AC 220-240 V 

Frekvence: 50 līdz 60 Hz 

Jauda: 800 W 

 

Vispārīga informācija 

Detaļu apraksts: 

A. Ātruma kontroles poga (K) 

B. Maksimālais ātruma taustiņš 

(TURBO) 

C. Motora daļa 

D. Blendera kāts 

E. Savienojums ar motoru 

F. Putotāja uzgalis 

G. Savienojums ar motoru 

I. Smalcinātāja tvertne 

H. Smalcinātāja naži.  

J. Mērglāze 

K. Ātruma kontrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarīgi! Nekad nelieciet ierīces motora 

daļu ūdenī vai citā šķidrumā un nemazgājiet to zem tekoša ūdens. Lai tīrītu šo daļu vienmēr izmantojiet mitru drānu. 

 

Brīdinājums! Pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam spriegumam. Ja strāvas vads ir bojāts, 

tas jāmaina ražotājam, pilnvarotam servisa tehniķim vai citai kvalificētai personai. 

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām 

vai garīgām  spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu. Bērni nedrīkst lietot šo produktu. 

Nekad nepieskarieties asmeņiem, kad ierīce ir pievienota elektrībai. Esiet uzmanīgi, tīrot asmeņus. Asmeņi ir ļoti asi! 

Ja blenderī ir iestrēdzis  ēdiens, atslēdziet ierīci no strāvas, pirms izņemat jebkādus blenderī iestrēgušos pārtikas 

produktus. 

Uzmanību! 

Pirms ierīcei manāt piederumus, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas. Īpaši piesardzīgi, rīkojoties ar asiem 

nažiem, iztukšojot smalcinātāja tvertni vai to tīrot. Šī ierīce ir piemērota tikai mājsaimniecības vajadzībām. 

Nepārslogojiet blenderi, ievietojot tajā lielu daudzumu pārtikas un neizmantojiet nepārtraukti to ilgāk par 45 

sekundēm. 

Pirms lietošanas 
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Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet visas detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Ļaujiet siltam ēdienam vispirms 

atdzist (vismaz 60 ° C) pirms ievietošanas ierīce. Lielāka izmēra sastāvdaļas vispirms sagriežat mazākos gabalos 

(maks. 2 cm). Pirms pieslēdzat ierīci elektrībai, savienojiet ar jums nepieciešamo daļu ar motoru. 

Produkta izmantošana 

 

a) Rokas blenderis 

Rokas blenderis ir piemērots: šķidrumu sajaukšanai (piena produkti, mērces, augļu sulas, jaukti dzērieni ), smalkiem 

pārtikas produktiem vai vārītiem pārtikas produktiem (bērnu pārtika). 

1. Pievienojiet maisītāja stieni pie motora bloka, jūs dzirdēsiet klikšķi. 

2. Iegremdējiet blenderīšu asmeņus pilnībā pārtikā. 

3. Nospiediet A vai B pogu, lai iedarbinātu ierīci. 

4. Pārvietojiet blenderi lēnām uz augšu, uz leju un apli 

 

b) Smalcinātājs 

Smalcinātājs ir piemērots riekstu, gaļas, sīpolu, cietā siera, vārītu olu, ķiploku, garšaugu, cietās maizes u.c. 

smalcināšanai. Esiet uzmanīgi, lietojot nažus, jo īpaši, iztukšojot smalcinātāja trauku, izņemot smalcinātāju un 

mazgājot to. 

1. Ievietojiet griešanas daļu skrāpja tvertnē. 

2. Novietojiet sastāvdaļas traukā. 

3. Pievienojiet savienotāju pie konteinera. 

4. Pievienojiet motora bloku konteineram. 

5. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci. 

 

c) Putotājs 

Putotājs ir piemērots krējuma, olu baltumu un desertu pagatavošanai. 

1. Pievienojiet putotāju ar  savienotāju. 

2. Pievienojiet savienojuma daļu pie motora daļas. 

3. Ieliec sastāvdaļas traukā. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet lielu dziļu konteineru. 

4. Iegremdējiet sīpolu sastāvdaļās. Lai izvairītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās no tvertnes, vispirms izmantojiet mazāku 

ātrumu 

 

Tīrīšana un apkope 

Pēc lietošanas nekavējoties izmazgājiet blenderi, visas tās daļas un piederumus. 

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. 

2. Pagrieziet motoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atdalītu motoru no daļām. 

3. Nelieciet motoru ūdenī, notīriet to ar mitru drānu. 

4. Trauku mazgājamai mašīnā varat mazgāt tikai daļas F, H, I un J. Citas ierīces daļas nedrīkst mazgāt trauku 

mazgājamā mašīnā. Noslaukiet tos tikai ar mitru drānu. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Importēts no Čehijas republikas. 
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