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Purere og blender 
hurtigt selv de 
hårdeste ingredienser. 

Konstruktion designet til 
at kunne overleve andre 
blendere med 5 til 1.

Hastighederne gør dig 
i stand til at purere, 
blende, hakke og male. 

DDansk

1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand 
eller anden væske.
3. Nøje overvågning er nødvendig, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på-eller
afmonteres og inden rengøring.
5. Undgå 5. Undgå at berøre bevægelige dele.
6. Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis 
apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. 
Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet.
9. 9. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i kanden, mens blenderen er i gang, 
da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan 
anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører.
10. Knivanordningen er skarp. Vær forsigtig.
11. Af hensyn til risikoen for personskade må låsekraven og kniven aldrig anbringes på 
basen, hvis kanden ikke sidder korrekt.
12. Anvend kun blenderen med låget på plads.
13. Brug 13. Brug af tilbehør kan udgøre en risiko for personskade.
14. Glasset bør kun være 2/3 fuld. Rod kun igennem hullet af glasset med rørepinden.
15. Overfyldning af blenderen vil fører til, at indholdet overopheder.
16. Vær sikker på at blenderen står på en flad og stabil overflade.
17. Vær sikker på at glaskanden er placeret korrekt før blenderen tændes.
18. Tag målebægeret i midten af låget af, når der blendes varm væske. Start altid 
maskinen på laveste setting og øg hastigheden hvis det er nødvendigt.
19.19. Vær sikker på at der er låg på glaskanden før blenderen tændes. Glaskanden kan 
kun fjernes når blenderen er slukket.
20. Lad aldrig en blender stå uden opsyn. 

Ved brug af elektriske apparater skal nedenstående sikkerhedsforanstaltninger 
altid følges for:

ADVARSEL

GEM INSTRUKTIONEN

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Kraftfuld:

Holdbarhed:

Alsidighed:

Tag ledning ud af stikkontakten efter brug af sikkerhedsmæssige årsager.

1) Denne blender er udstyret med en sikkerhedsknap i bunden af maskinen. I tilfælde af 
at motoren bliver overophedet, vil maskinen af sikkerhedsmæssige grunde automatisk 
slukke. Tjek efterfølgende om der er elementer som sidder i vejen og tryk på genstart 
knappen igen.
2) Vær sikker på at strømstikket er placeret korrekt i blenderen.
3) I tilfælde af at blenderen ikke fungere korrekt, kontakt da forhandleren og referer til 
garantien. Lad vær med selv at reparere eller skille maskinen ad.
4) 4) Er strømstikket beskadiget, skal det erstattes eller repareres af en kvalificeret 
elektriker.
5) Ved brug langvarigt brug, vil skærebladene blive slidte og skal udskiftes. Kontakt da 
butikken hvorfra du har købt blenderen, for at købe nye skæreblade.



Hastighedskontakt 

Overbelastningenstart Knap
(i bunden)

Puls Kontakten

Drive Socket
Advarsel: Tag strømstikket ud af kontakten af sikkerhedsmæssige årsager.

Skæreblade

Beholder 
Pude

Motor Base

Glaskande

Tænd/Sluk 
kontakt

BRUGSVEJLEDNING

DELE OG FUNKTIONER HURTIG VEJLEDNING

RENGØRING

1. Brug kun blenderen på en flad, ren og tør overflade.
2. Brug aldrig blenderen hvis glaskanden er tom.
3. Fjern eller erstat aldrig glaskanden når motoren er tændt.
4. Tænd aldrig før glaskanden er på plads.
5. Tør vand af på maskinen og glaskanden før brug. Vand kan ende med at skade 
motoren.
6.6. Vær sikker på at skærebladene sidder rigtigt.
7. Denne blender er en høj-hastighedsblender. Blendningen sker derfor hurtigere end 
andre blendere. Ved overforbrug er der dog risiko for overophedning af 
ingredienserne.
8. Juster hastigheden for blendningen af forskellige råvarer på hastighedskontakten.
9. Tilføj altid væske når der skal knuses isterninger. 

1. Tag en smule varmt vand i glaskanden. Tag låg på og tænd blenderen i 10 
sekunder. Dette vil fjerne det meste snavs. Tøm glaskanden, skyl den og lad den stå 
på hovedet til tørring. Gør ikke selv glaskanden ren indeni medmindre skærebladene 
er fjernet.
2. For at fjerne skærebladene, drej ringen nederst i maskinen mod uret.
3. Rengør blenderes motorbase med en fugtig klud, aldrig mere.
4. 4. For at sikre lang levetid for skærebladene, bør glaskanden ikke efterlades med 
vand i længe af gangen. For at undgå rust bør man i det hele taget reducere 
blenderens kontakt med vand. 

Tændt/ Sluk kontakt

Hastigheds kontakt

Puls kontakten

Op for at tændt. Ned for at slukke.

Given brugeren mulighed for at benytte forskellige hast 
igheder. Drej knappen med uled hele vejen for at ny 
længe hast ighed.

Trykkes ned for at åben længe hast ighed.

Rørepind 

Låg

Lågindsats 
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