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Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä 

ohjekirja tulevaisuutta varten.  

Suosittelemme, että säilytät pakkauksen, takuukortin ja ostoa todistavan asiapaperin takuuajan loppuun 

asti. 

 

TURVALLISUUS 

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien 

tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa 

oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. 

• Lapsille on opetettava, ettei laitteen kanssa saa leikkiä. 

• Ennen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että laitteen tyyppikilvessä olevat tiedot ovat 

käyttöpaikan virtaverkon tietojen mukaiset. 

• Älä käytä laitteen kanssa muita lisävarusteiden osia paitsi laitteen alkuperäisiä. 

• Sijoita laite vain puhtaalle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Älä valitse laitteen sijaintipaikaksi 

ikkunapöytää eikä muita epäturvallisia paikkoja. 

• Älä käytä laitetta teollisuusalueilla eikä ulkotiloissa. 

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

• Irrota pistoke virtaverkosta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä laitetta. Säilytä laitetta 

poissa lasten ulottuvilta. 

• Älä sijoita laitetta liesitasolle, avotulen läheisyyteen eikä kuumuutta säteilevien laitteiden 

välittömään läheisyyteen. 

• Laite, sen kaapeli tai pistoke eivät saa kostua. Laitetta eikä sen moottorikoteloa ei saa upottaa 

veteen. 

• Älä poista laitetta virtaverkosta vetäen kaapelista, pidä kiinni pistokkeesta.  Älä käytä 

vahingoittuneella virtakaapelilla laitetta - käänny valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen 

kaapelin vaihtamista varten. 

• Korjauta laite vain valmistajan valtuuttamassa korjaamossa tai huoltoliikkeessä. Itse suoritetusta 

korjauksesta saattaa syntyä vahinko ja seurauksena on aina takuun peruuntuminen. 

• Laitetta voidaan käyttää vain sen ohjeidenmukaiseen tarkoitukseen. 

• Jos alat purkaamaan, siirtämään tai puhdistamaan laitetta, irrota se virtaverkosta. 

• Älä sijoita kättäsi toimivan laitteen sisälle. 

• Laita vain ruoka-aineksia, ei minkäänlaisia viereisiä esineitä tehosekoittimen kannuun. 

• Kuumia tai kiehuvia ruoka-aineksia ei tässä tehosekoittimessa voida sekoittaa. Anna niiden 

jäähtyä noin 60 C asteeseen. 

• Älä anna laitteen toimia yli 2 minuutin - anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen 

uutta sekoittamista. 

• Jos sekoitat isoja ruokamääriä, vähennä jatkuvan toiminnan aikaa 1 minuutiin. 

• Tehosekoittimen terät ovat hyvin teräviä. Koskaan ei saa koskea teriin sekoittamisen aikana. 



LAITTEEN OSAT 

 
1 Moottorikotelo 
2 Nopeuden säädin 

P – Pulssinopeus 

0 - poiskytketty 

1 – ensimmäinen nopeus 

2 – toinen nopeus 

3 Jäänmurskauspainike 

4 Sekoituskannu 

Kannun osat 
1 – Kannen aukeaman kansi 

2 Kumista kansi 

3 Lasikannu, 1,5 L 

4 Tiivisterengas 

5 Leikkuuterät 

6 Leikkuuterien kiinnityskappale 

 

KÄYTTÖ 

Ennen ensikäyttöä pese laitteen osat. Pese kannu, terät, kannet ja tiiviste astianpesuaineella. Huuhtele 

puhtaalla vedellä ja kuivaa. 

Kokoaminen. Asenna tiivisterengas terien alaosalle. Liitä terät moottorikotelossa sijaitsevaan koloon ja 

kiinnitä liitoskappaleen avulla. Asenna kannu moottorikotelolle ja tarkista, että se kiinnittyy tiiviisti. 

Laita ruoka-ainekset kannuun. Laita kansi päälle ja tarkista, että se olisi kiinni. Laita myös pieni kansi 

kannessa olevan reiän päälle. Pieni kansi irtoaa isosta kannesta vastapäiväsuuntaisesti kiertämällä. 

Liitä laite virtaverkkoon ja käännä nopeuden kytkin asentoon 1 tai 2. Voit vaihtaa nopeutta tarpeen 

mukaan. Jos sekoituksen on oltava lyhytaikainen, käytä pulssinopeutta, pitämällä kytkintä lyhyesti siinä 

asennossa.  Ennen kiinteän ruuan laittamista tehosekoittimeen leikkaa ruoka-aines pienemmiksi 

paloiksi. Vaikka kannuun mahtuu 1,5 litraa, ei 1 litran merkinnän ylittäminen ole suositeltavaa. Ruoka 

paiskuu sekoittamisen aikana kannussa korkealle. Jos tehosekoitin sekoittamisen aikana juuttuu, 

sammuta laite, irrota virtaverkosta ja poista tukos kannusta. Varmista, etteivät terät pyörisi enää. Poista 



tukos varovaisesti.  Muita esineitä, paitsi ruoka-ainesten, ei saa koskaan sijoittaa toimivaan 

tehosekoittimeen. 

 

Laitteen käyttötarkoitus. 

- nesteiden sekoittaminen (pirtelöt, smoothie’t) 

- kastikkeiden, majoneesin ym. sekoittaminen 

- keitetyn ruuan sosettaminen (vauvaruoka) 

- jääkuutioiden murskaaminen 

 

Ainekset: Nopeus suositeltava sekoittamisen aika 

Hedelmät, vihannekset paloiteltuna 1 30 sekuntia 

Vauvaruoka 1 40 sekuntia 

Kastikkeet, marinadit 1 30 sekuntia 

Pirtelöt, smoothie’t 2 40 sekuntia 

Keitot 2 30 sekuntia 

Jääkuutiot P – Pulssinopeus  

 

Nämä tiedot ovat vain suosituksellisia. Sekoittamisen aika riippuu ruokamäärästä ja lopputuloksesta. 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

Irroita lasista kannu laitteesta ja tyhjennä. Kaada puoli litraa puhdasta vettä kannuun ja sulje kansi. 

Sijoita kannu takaisin laitteelle. Käännä kytkin pulssinopeudelle ja pidä lyhyesti. Näin puhdistuvat 

kannun sisäpinta ja terät. Kytke laite pois virtaverkosta, irroita kannu. Kaada vesi pois. Irroita muutkin 

osat. Pese osat lämpimässä vedessä, astianpesuaineella. Huuhtele ja kuivaa. Varo teriä. Puhdista laite 

pehmeällä kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä upota runkoa veteen! Älä käytä puhdistuksessa hankaavia 

aineita, polttoaineita, liuottimia eikä muita kemikaaleja. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, 

poissa lasten ulottuvilta. 

 

TEKNISET TIEDOT 

Virransyöttö 220-240V, 50Hz 

Teho 600W 

Suojausluokka II 

Jatkuva toiminta 2 minuuttia 

Äänitaso 92 dB 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Laitteessa oleva symboli merkitsee, ettei käytettyä laitetta 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. 

 Tuote on EC sähkömagneettisen soveltuvuuden direktiivin ja sähköturvallisuusdirektiivin 
mukainen. 


