
SENCOR   SBL 7070GG/SBL 7071GR/SBL 7072BL 

   SBL 7073VT/SBL 7074RD/SBL 7075RS 

   SBL 7076GD/SBL 7077CH/ SBL 7078BK 

 

CZ ■ Smoothie-blenderi 

 

Smoothie-blenderi  

Tärkeitä turvallisuusohjeita 

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAAN TARPEESEEN 

▪ Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen toimintakyky tai 

vaikeuksia ymmärtää sekä henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, valvonnan alaisina 

tai jos heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.  

▪ Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, eivätkä myöskään leikkiä sillä. Säilytä laite ja sen virtajohto 

poissa lasten ulottuvilta.  

▪ Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa 

paikoissa:  

- myymälöiden keittonurkkaukset, toimistot ja muut työpaikat 

- maatilat 

- hotelli- tai motellihuoneet ja muut asuintilat 

- majoitus- ja aamiaispalveluita tarjoavat yritykset. 

▪ Tätä laitetta käytetään elintarvikkeiden sekoittamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin 

mihin sen on tarkoitettu.  

Varoitus: 

Väärä käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. 

▪ Älä käytä laitetta teollisuustiloissa tai ulkona. 

▪ Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasukeittimelle tai edes sen läheisyyteen, pöydän kulmalle tai 

epätasaiselle alustalle. Sijoita laite ainoastaan tasaiselle, kuivalle ja tukevalle alustalle.  

▪ Ennen laitteen liitäntää verkkovirtaan varmista, että tyyppikyltissä ilmoitettu jännite vastaa 

pistorasiasi jännitettä. 

▪ Käytä laitetta ainoastaan sen mukana toimitettujen alkuperäisten tarvikkeiden kanssa. 



▪ Älä täytä sekoitusastiaa yli ilmoitetun vetoisuuden. 

▪ Ennen laitteen käyttöönottoa varmista, että se on koottu oikein. Laite on varustettu 

turvakytkimellä, joka tekee mahdottomaksi sen käynnistymisen, elleivät irrotettavat tarvikkeet ole 

oikein kiinnitettyinä moottoriosaan. 

▪ Noudata erityistä huolellisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä niistä saattaa vapautua 

höyryä tai ne saattavat roiskua, mikä aiheuttaa palovamman. Anna kuumien nesteiden jäähtyä 

vähintään 50 ◦ C lämpötilaan ennen kuin kaadat ne sekoitusastiaan. 

▪ Älä anna laitteen olla keskeytyksettä käynnissä enemmän kuin 3 minuuttia. Ennen seuraavaa 

käynnistystä anna sen jäähtyä ainakin 10 minuuttia. Käsitellessäsi kovia elintarvikkeita tai sakeaa 

nestettä älä anna laitteen käydä enemmän kuin 1 minuutin.  

▪ Laite on varustettu lämpökytkimellä, joka suojaa moottoria vaurioitumiselta siinä tapauksessa, 

että muodostuu ylijännitettä. Mikäli laite kytkeytyy pois päältä moottorin ylijännitteen 

seurauksena, irrota se verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä vähintään 30 minuutin ajan. Sen jälkeen 

voit käyttää laitetta uudelleen. 

▪ Mikäli elintarvikkeet tarttuvat teriin tai sekoitusastian seinämiin, sammuta laite ja irrota sen 

verkkovirrasta. Varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä. Irrota astia moottoriyksiköstä ja 

käännä sitä leikkuriyksikön avulla yläsuuntaan. Irrota leikkuriyksikkö ja puhdista irrotetut osat 

rätillä. Kokoa laite uudelleen, laita verkkojohto pistorasiaan ja jatka sekoittamista.  

▪ Noudata erityistä huolellisuutta käsitellessäsi leikkuriyksikköä, ettet loukkaa itseäsi terävillä 

terillä. Tämä koskee erityisesti leikkuriyksikön irrotusta sekoitusastiasta, astian tyhjennystä ja 

puhdistusta.  

▪ Tarvikkeina olevia astioita ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden kuumentamiseen mikroaaltouunissa. 

▪ Kytke aina virta pois päältä laitteesta ja irrota se verkkovirrasta, ellet käytä sitä tai mikäli jätät sen 

ilman valvontaa, ja lisäksi aina ennen laitteen kokoamista ja purkamista, tarvikkeiden vaihtoa, 

puhdistusta ja laitteen siirtämistä. 

▪ Ennen sekoitusastian irrottamista moottoriyksiköstä varmista, että moottoriyksiköstä on virta 

kytketty pois ja että se on irrotettu sähköverkosta ja että pyörivät osat ovat pysähtyneet. 

▪ Suorita puhdistaminen kappaleessa Puhdistus ja huolto annettujen ohjeiden mukaan. Älä upota 

moottoriyksikköä tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä pese näitä osia virtaavan 

veden alla. 

▪ Älä laita virtajohdon päälle painavia esineitä. Huolehdi, ettei se putoa pöydän reunan yli ja ettei 

se kosketa kuumia pintoja. 

▪ Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei koskaan virtajohdosta. Muutoin johto tai 

pistorasia saattaa vahingoittua. 



▪ Mikäli virtajohto on vaurioitunut, on vaihto suoritettava valtuutetussa huollossa tai sen suorittaa 

muuten vastaavasti ammattitaitoinen henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi. 

▪ Älä käytä laitetta, ellei se toimi oikein tai siinä ilmenee minkäänlaista vikaa. Välttääksesi 

vaaratilanteita älä koskaan korjaa tai muuten parantele sitä itse. Anna valtuutetun huollon tehdä 

kaikki korjaukset. Käsittelemällä laitetta vaarannat vahingonkorvauksen voimassaolon tai 

laatutakuun.  

 

Smoothie-blenderi 

Käyttöohje 

▪ Lue koko tämä ohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja tee näin myös siinä tapauksessa, että 

olet jo käyttänyt samanlaisen tuotteen varhaisempia malleja. Käytä tätä tuotetta vain tässä ohjeessa 

kuvatulla tavalla. Säilytä tätä ohjetta turvallisessa paikassa, mistä löydät sen helposti tarpeen tullen.  

▪ Suosittelemme säilyttämään tuotteen alkuperäisen pakkauksen, pakkausmateriaalin, ostodokumentit 

sekä myyjän vastuuta koskevan todistuksen tai takuutodistuksen vähintään sen ajan, jona voi osoittaa 

tyytymättömyytensä tuotteen toimintaan tai laatuun. Suosittelemme, että mahdollisen kuljetuksen 

yhteydessä laittaisit tuotteen sen alkuperäiseen pakkaukseen. 

 

TUOTTEEN KUVAUS 

A1 Suuren sekoitusastian, tilavuudeltaan 600 ml, materiaalina on BPA-vapaa Tritan ja se toimii myös juoma-

astiana.  

A2 Kuudesta terästä koostuva leikkuriyksikkö, joka on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta 

teräksestä. 

A3 Moottoriyksikkö 

A4 Moottoriyksikön virtapainike 

A5 Virtajohto 

A6 Kaatonokalla varustettu ruuvattava kansi voidaan ruuvata kumpaankin juomapulloon. 

A7 Suuren sekoitusastian, tilavuudeltaan 600 ml, materiaalina on BPA-vapaa Tritan ja se toimii myös juoma-

astiana.  

 

KÄYTTÖTARKOITUS JA TUOTTEEN OMINAISUUDET 

▪ Tämä smoothie-blenderi soveltuu erinomaisesti kuntojuomien ja tuoreista hedelmistä tehtävien juomien, 

pirtelöiden ja muiden juomasekoitusten, erinomaisten salsojen, kermaisten liemien, kastikkeiden ja 

lastenruokasekoitusten valmistukseen. Siihen kuuluu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä 



valmistettu kuuden terän leikkuriyksikkö sekä kaksi sekoituskannua. Kansi on varustettu suljettavalla 

kaatonokalla, joka mahdollistaa helpon kaadon ilman roiskeita. Molemmat kannut mahtuvat mainiosti 

auton juomatelineeseen. Takertumisen estävät tapit takaavat erinomaisen tukevuuden tätä smoothie-

blenderiä käytettäessä. Kannu, kansi ja leikkuriyksikkö voidaan pestä astianpesukoneessa.  

 

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 

▪ Poista laite ja sen tarvikkeet pakkauksesta. 

▪ Pese kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat irrotettavat osat (sekoitusastiat A1 ja A7, kansi 

A6 ja leikkuriyksikkö A2) huolellisesti lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhtele nämä osat 

puhtaalla vedellä ja anna niiden kuivua tai kuivaa ne pehmeällä kankaalla.  

 

Varoitus: 

Ole erityisen huolellinen puhdistaessasi leikkuriyksikköä A2, ettet loukkaa itseäsi. Terien A2 reunat ovat 

erittäin terävät. 

 

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN 

▪ Ennen kokoamisen tai purkamisen aloittamista varmista, että moottoriyksiköstä A3 on kytketty virta pois, 

että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja etteivät blenderin pyörivät osat liiku.  

1. Sekoitusastian kokoaminen ja purkaminen 

1.1. Kierrä astiaa A1 tai A7 siten, että sen kaula on käännettynä ylöspäin. 

1.2. Aseta leikkuriyksikkö A2 astian A1 tai A7 kaulaa vasten siten, että terät osoittavat kohden 

astiaa A1 tai A7. Ruuvaa leikkuriyksikkö A2 astian A1 tai A7 kaulaan. Kierrä koottua astiaa siten, 

että leikkuriyksikkö A2 on alhaalla.  

 

Huomautus: 

Aseta elintarvikkeet tai nesteet astiaan A1 tai A7 ja kiinnitä sen jälkeen astiaan leikkuriyksikkö A2. 

1.3. Toimi päinvastaisessa järjestyksessä purkaessasi laitteen.   

 

2. Sekoitusastian kiinnittäminen moottoriyksikköön ja irrottaminen siitä 

2.1. Aseta moottoriyksikkö A3 tasaiselle ja kuivalle pinnalle, esimerkiksi keittiön työtasolle. Aseta 

sekoitusastia ja leikkuriyksikkö moottoriyksikköön A3 siten, että leikkuriyksikön A2 nuoli on 

samansuuntainen moottoriyksikön A3 nuolen kanssa. Kierrä yksikköä myötäpäivään, ellei se ole 

kunnolla kiinni moottoriyksikössä A3. Mikäli blenderin astia on kunnolla kiinnitetty 

moottoriyksikköön A3, ei se voi nousta itsekseen.  

2.2. Halutessasi irrottaa astian moottoriyksiköstä A3, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.  



3. Juomakannun kokoaminen 

Halutessasi koota juomakannun ruuvaa kansi A6 pullon A1 tai A7 kaulaan. Kiristä kansi A6 kunnolla. 

Kantaessasi kannua varmistu, että sen kaatonokka on kunnolla suljettu, ettei kannun sisältö läiky.  

 

LAITTEEN KÄYTTÖ 

1. Varmista, että moottoriyksikkö A3 on kytketty pois päältä ja irrotettu virtaverkosta. 

2. Aseta sekoitettavat aineet sekoitusastiaan A1 tai A7. Suosittelemme laittamaan elintarvikkeet 

astiaan A1 tai A7 siinä järjestyksessä, joka on kuvattu osassa ”Pikaopas ainesten käsittelyyn”. Astiat 

A1 tai A7 voidaan täyttää elintarvikkeilla viivaan MAX 600 ml asti. Älä laita astiaan A1 tai A7 

enempää elintarvikkeita tai nesteitä.  

 

Varoitus: 

Anna kuuman nesteen jäähtyä vähintään 40 ◦ C:n lämpötilaan ennen sen valuttamista astiaan A1 tai 

A7 ja sekoittamista siinä.  

 

3. Kokoa sekoitusastia ja liitä sen jälkeen kokonaisuus moottoriyksikköön A3 osassa ”Laitteen 

kokoaminen ja purkaminen” annettujen ohjeiden mukaan. 

4. Liitä virtajohtimen pistoke verkkovirtaan ja paina pulssikytkintä A4, jotta laite käynnistyy. 

 

Painettaessa kytkintä ”SOFT”, käyntiaika 40 sekuntia, käynnistyy pehmeiden elintarvikkeiden, kuten 

mansikoiden, tomaattien, banaanin yms. käsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Painettaessa kytkintä 

”HARD”, käyntiaika 60 sekuntia, käynnistyy kovien elintarvikkeiden, kuten porkkanan, omenan, 

päärynän yms. käsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Sekoittamisen päätyttyä palaa valo kaikissa 

vaihekytkimissä ja kierroskytkin vilkkuu. Sen jälkeen voit irrottaa blenderin virtaverkosta ja juoda 

valmistuneen juoman.  

 

Huomautus: 

Toiminnot ”SOFT” ja ”HARD” ovat automaattiohjelmia. Minkä tahansa painikkeen painaminen voi 

pysäyttää käynnissä olevan laitteen. Mikäli tarvitset pitempikestoista sekoitusta saadaksesi juoman 

tai smoothien paremmaksi, voit painaa toimintokytkintä uudelleen, jotta blenderi käy vielä 

muutaman lisäsekunnin ajan. Voit pysäyttää blenderin painamalla painiketta uudelleen.  

 

Varoitus:  

Enimmäiskäyttöaika on 2 minuuttia. Älä anna blenderin käydä keskeytyksettä pitempään kuin 

yllämainittu aika. Anna laitteen sen jälkeen jäähtyä 2 minuutin ajan. Sekoittaessasi tukevampia 

elintarvikkeita tai sakeampaa nestettä älä anna laitteen käydä yli 1 minuutin ajan.  

 

5. Jos elintarviketta tarttuu leikuriyksikköön A2 tai astian A1 tai A7 seinämiin, sammuta virta 

blenderistä ja irrota se verkkovirrasta. Irrota sekoitusastia moottoriyksiköstä A3 ja kierrä sitä niin, 

että leikkuriyksikkö A2 on ylhäällä. Irrota leikkuriyksikkö A2. Käytä muovilastaa puhdistaessasi 

leikkuriyksikköä A2 sekä astian A1 tai A7 seinämiä. Liitä sekoitusastia ja leikkuriyksikkö uudelleen 

toisiinsa ja kiinnitä ne tukevasti moottoriyksikköön A3. Liitä virtajohto verkkovirtaan ja jatka 

sekoittamista.  



6. Lopetettuasi sekoittamisen, irrota blenderin virtajohto verkkovirrasta. Varmista, että leikkuriyksikkö 

A2 on kokonaan pysähtynyt ja irrota sekoitusastia moottoriyksiköstä A3.  

7. Kierrä sekoitusastiaa A1 tai A7 siten, että leikkuriyksikkö A2 on ylhäällä. Irrota leikkuriyksikkö A2 ja 

sulje tarpeen mukaan kannu A1 tai A7 kannella A6 tai valuta astian sisältö muuhun sopivaan 

pulloon.  

8. Puhdista kaikki blenderin käytetyt osat kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” ilmoitetulla tavalla. 

 

PIKAOPAS AINESTEN KÄSITTELYYN  

▪ Halutessasi saavuttaa parhaan mahdollisen sekoitustuloksen, aseta ainekset sekoitusastiaan A1 tai A7 

seuraavassa järjestyksessä: nesteet, tuoreet hedelmät, pakastetut hedelmät, jugurtti ja jäätelö.  

▪ Paloittele ensin suuret elintarvikkeet, kuten hedelmät tai vihannekset, noin 2,5 cm suuruisiksi paloiksi ja 

sekoita ne sen jälkeen. 

▪ Tätä smoothie-blenderiä ei ole tarkoitettu perunoiden muhentamiseen, taikinan sekoittamiseen, munien 

vatkaamiseen tai jauhelihan tekoon. 

Ainekset    Suositeltu blenderin ohjelma________________ 

Paloittele hedelmät ja vihannekset pieniksi paloiksi  SOFT 

Smoothie-juomat ja juomasekoitukset  HARD 

Salsa    SOFT 

Kastikkeet    SOFT 

Lastenruoka, lisäkkeet   HARD 

Huomautus:  

Ilmoitetut käsittelyajan ovat vain viitteellisiä. Sekoittamisen todellinen kesto riippuu elintarvikkeiden koosta 

ja määrästä sekä lopputuloksen halutusta rakenteesta.  

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

▪ Varmista ennen tämän laitteen puhdistusta, että se on kytketty pois päältä ja irrotettu verkkovirrasta. 

Irrota laitteesta sen yksittäiset osat. 

▪ Pese leikkuriyksikkö A2 sekä sekoitusastia A1 tai A7 perusteellisesti lämpimällä vedellä ja neutraalilla 

puhdistusliuoksella. Huuhtele nämä osat sen jälkeen puhtaan valuvan veden alla, kuivaa pehmeällä liinalla 

ja anna kuivua kunnolla. Jos olet käyttänyt kantta A6, puhdista se samalla tavalla. Suosittelemme kaikkien 

osien pesemistä heti niiden käytön jälkeen, ettei seos tartu niihin kiinni. Kiinni kuivuneita elintarvikkeita on 

erittäin vaikea poistaa. Leikkuriyksikkö A2, kannut A1 ja A7 sekä kansi A6 voidaan pestä 

astianpesukoneessa.  



Varoitus: 

Noudata erityistä huolellisuutta tarkastellessasi tai puhdistaessasi leikkuriyksikköä A2 välttääksesi 

loukkaantumisen. Terien A2 reunat ovat erittäin terävät. Jotkut elintarvikkeet voivat aiheuttaa 

sekoitusastioiden A1 tai A7 värjäytymistä. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta laitteen toimintaan. 

▪ Moottoriyksikön A3 puhdistukseen käytä mietoon pesuaineeseen kastettua kosteaa rättiä. Kun olet pessyt 

sen pesuaineella, pyyhi yksikkö puhtaalla vedellä kostutetulla rätillä ja kuivaa pinta sen jälkeen pyyhkimällä.  

▪ Älä koskaan upota moottoriyksikköä A3 tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä 

liuottimia, ohennusaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä aineet voivat vaurioittaa laitteen pintaa.  

 

SÄILYTYS 

▪ Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta, ellet käytä sitä. 

 

TEKNISET TIEDOT 

Virtajännitteen väli ……………………………………………………………………………………………………………………220-240 V 

Nimellistaajuus…………………………………………………………………………………………………………………………..50/60 Hz 

Nimellisteho ....................................................................................................................................800 W 

Suojausluokka (sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan)…………………………………………..II 

Meluisuus……………………………………………………………………………………………………………………………………85 dB(A) 

Tälle laitteelle on ilmoitettu äänenvoimakkuus 85 dB (A), joka vastaa A-tason melua akustisesta 

suositustehosta 1 pW katsottuna. 

 

Teknisten käsitteiden sanasto 

Suojaustaso sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan: 

Luokka II – Suojaus sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan on varmistettu kaksinkertaisella tai 

vahvistetulla eristyksellä.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin tekstissä ja teknisissä parametreissa.  

 

OHJEITA JA TIETOA KÄYTETYN PAKKAUSMATERIAALIN KULJETUKSESTA 

Laita käytetyt pakkausmateriaalit kunnan ilmoittamaan jätepisteeseen.  

 



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN 

Tämä symboli tuotteissa tai niiden mukana tulevissa dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja 

elektroniikkatuotteita ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan. Varmista näiden tuotteiden hävittäminen, 

uusiokäyttö ja kierrätys viemällä ne niille osoitettuun keräyspisteeseen. Joissain EU-maissa sekä joissain 

muissa Euroopan valtioissa voi myös vaihtoehtoisesti palauttaa tuotteen myymälään vastaavan uuden 

tuotteen oston yhteydessä.  

Hävittämällä tämän tuotteen oikein autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estät mahdollisia 

ympäristön ja terveyden kannalta epäsuotuisia päästöjä, joita saattaa syntyä jätteiden väärän hävittämisen 

seurauksena. Pyydä lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai lähimmästä keräyspisteestä. 

Tämäntyyppisten jätteiden väärästä hävittämisestä saatetaan myös sakottaa kansallisten määräysten 

perusteella. 

KAUPALLISILLE TOIMIJOILLE EUROOPAN UNIONISSA 

Halutessasi hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita pyydä tarvittavat tiedot myyjältä tai 

tavarantoimittajalta. 

HÄVITTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAISSA 

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tämän tuotteen pyydä tarvittavat 

tiedot oikeasta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta tai myyjältä. 

CE Tämä tuote täyttää kaikki ne EU:n direktiivien määräykset, jotka sitä koskevat.  

 

 

 

 

 

 

 


