Tillykke! Du er nu den lykkelige ejer af en mysmoothie blender
Med mysmoothie blenderen kan du nemt lave sunde, vitaminholdige og friske smoothies både til dig, din familie og dine
venner. I mysmoothie blenderen er der installeret en hurtig og effektiv motor, der har en højere omdrejningshastighed end
de fleste andre saftpressere og mixere der fås på markedet i dag. Maskinen formår ikke kun at presse saften ud af frugt og
grøntsager, men den er også i stand til at trække vitaminer og næringsstoffer ud af skræl, kerner og stængler. Før du tager
din mysmoothie blenderen i brug, bør du overholde følgende instrukser:
For at undgå stød fra elektriske kilder, må man aldrig sænke kabel, stik eller maskine i beholdere indeholdende vand eller
andre former for flydende væske. Benyt udelukkende originale dele. Hvis man bruger dele der ikke er anbefalet eller solgt af
producenten, kan man forårsage skade på sig selv eller andre personer som følge af stød eller forbrændinger. Træk aldrig
stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Ledningen må ikke være udsat for drejning eller overbelastning af nogen
art. Ledningen må ikke hænge frit ned inden for børns rækkevidde. Undgå at kablet kommer i nærheden af varme overflader.
Før du tager maskinen i brug bør du altid tjekke at kabel og stik er intakte. Hvis kablet er påført skade af nogen art, må
maskinen ikke benyttes. Hvis apparatet ikke fungerer, eller hvis det har været udsat for et slag eller været udsat for anden
overlast og som følge ikke fungerer optimalt, må maskinen ikke benyttes. Kontakt i stedet kundeservice, der kan være
behjælpeligt med at få kigget på apparatet. Undgå kontakt med bevægelige dele i apparatet. Stik aldrig fingrene eller andre
genstande ned i blenderskålen, imens den er i brug. Man kan benytte en ske eller gummiskraber, men udelukkende når
maskinen ikke er tilsluttet strøm. Maskinen bør altid være under opsyn under brug. Man bør være ekstra opmærksom på
børn der opholder sig i nærheden af maskinen, når denne er i brug. Børn må ikke bruge dette apparat på egen hånd.
Motoren bør aldrig køre mere end 1 minut ad gangen, da apparatet ellers kan lide overlast og skaden kan være uoprettelig.
Hvis motordelen ikke længere fungerer, skal man trække stikket ud og lade apparatet køle af i mindst én time, for så at
afprøve om apparatet igen fungerer optimalt. For at mindske risiko for at påføre sig selv og andre skader, skal man være sikker
på at kniven er monteret korrekt på apparatet, før der tændes for det. Bægeret bør aldrig være tomt under brug. ADVARSEL!
Den roterende klinge kan forårsage over-ophedning af de bearbejdede madvarer og kan medføre, at der opstår et undertryk i
beholderen på grund af varmen. Man bør derfor ikke lade maskinen køre længere end 1 minut ad gangen som allerede
beskrevet i ovenstående sikkerhedsregler. Hvis beholderen er blevet varmt, så bør man lade den køle af, før man åbner låget.
Hold låget fjernt fra ansigt og kropsdele når det åbnes. Man bør ikke opbevare de blandede dele i den lukkede beholder uden
at udligne trykket i beholderen ved at dreje forsigtigt på låget. Man skal undgå at opbevare sin Smoothie blanding i længere
tid i en lukket beholder. Sukkeret fra frugter og grøntsager kan forårsage fermentering, der forårsager øget tryk i beholderen,
der kan udvide sig og forårsage eksplosion lignende sprøjtning. Rotationsbevægelserne i den indre del af beholderen, kræver
konstant tilførsel af flydende væske under tilberedelsen af sin Smoothie. Maskinen er ikke beregnet til at findele isklumper
uden at der også bliver tilført flydende væske. Hvis man vil forberede en lækker og kold smoothie anbefaler vi at man bruger
frosne frugter og at man tilfører kolde væsker i blandingen. Som alternativ kan man også tilsætte knust is i blandingen, som
dog højst bør udgøre 25 procent af den samlede blanding. Tilsæt herefter vand eller mælk til MAX markeringen på bægeret.
Man bør altid tjekke at metalklingerne er intakte før brug. Fjern aldrig bægeret inklusiv knivdelen fra selve maskinen før den
er i fuld stilstand. Hvis man fjerner bæger og knivdelen, før den helt er standset, kan man forårsage skade på klingerne og på
motoren. For at stoppe motoren, skal man dreje bægeret for at løsne det helt. Hvis man ikke kan løsne bægeret uden
anstrengelse, bør man vente, til motoren er standset helt. Hvis du indtager medicin, især kolesterol sænkende midler, blodfortyndende medicin, blodtryksmedicin eller antidepressive midler, anbefales det at du kontakter din læge før du prøver
opskrifterne for at fjerne enhver tvivl om bivirkninger. Følgende kerner og frø må ikke kommes i blandinger: Æble- og
abrikoskerner, kirsebær-, blomme- og ferskensten. Tag stikket ud af stikkontakten forud for rengøring af apparatet. Knivdelen
og bæger bør rengøres umiddelbart efter brug, for at forhindre udtørring og for at undgå at frugt og grøntsags rester sætter
sig på delene. Benyt en svamp og varmt vand til rengøring af delene. Håndvask delene med opvaskemiddel og varmt vand tør
straks delene af med et viskestykke. Hvis delene ikke er helt rene, kan man fylde sæbevand i bæger med Knivdelen
påmonteret og lade blenderen rengøre den. Man bør helt undgå at bruge opvaskemaskine til rengøring af delene. Ved
rengøring af delene, bør man aldrig fjerne gummiringen. Hvis gummiringen er beskadiget, skal man kontakte service afd. Hvis
gummiringen mangler, må man ikke bruge apparatet. Bægeret kan tåle rengøring i opvaskemaskine, hvis det er meget
snavset og rengøring med svamp og opvaskemiddel ikke er tilstrækkeligt, dog kun på lav temperatur.
Det burde ikke være nødvendigt at rengøre selve apparatet, men i tilfælde af at delene ikke har været monteret korrekt, kan
den flydende væske sive igennem bunden af bægeret. I så fald kan maskinen og knapper have behov for at blive rengjorte.
Step 1: Glem aldrig at tage stikket ud af stikkontakten!
Step 2: Benyt en fugtig klud for at rengøre maskinen udenpå.
Stik aldrig hænderne eller genstande ned i apparatet, når knivdelen er i bevægelse.
KOM ALDRIG APPARATET, LEDNINGEN ELLER STIKKET I VAND ELLER ANDEN VÆSKE ELLER KOMMES I OPVASKEMASKINEN.
Denne brugsanvisning bør opbevares sammen med enheden. Dette produkt er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

